
re való készséget is teremtettek. S a
paradoxonokkal teli krísztusí szavak
- minden kiváló szentírásmagyarázat
ellenére - máig is szüntelenül "izga
tó" atmoszférát, elhatározásokra, tet
tekre serkentő felszólítást jelentenek
a keresztény lelldismeret számára.

Örökös, s mint fentebb mondottuk,
"üdvös" feszültségben alakul, formá
lódik, lelki életének magyarázatát és
célját a keresztény exisztencia. Nincs
sem jogunk, sem lehetőségünk, hogy
ettől a feszültségtől megszabaduljunk.
hogy lelkiismeretünket kényelmes fi
liszterségben elaltassuk. E feszültség
teremt számunkra erőt s kitartást a
folytonos választáshoz. a szükséges új
rakezdéshez s egyben kellő magabiz
tosságot is jelent, hiszen nem felejt
kezik el Krisztus szaváról, aki "le-

Győzte a világot", a halált, hogy ne
künk életünk lehessen. E feszültség
alakit ki nagy változatosságot, annyi
fínom árnyalatot a lelkel; világában.
Ez ad a világnak hősi erénygyakorla
tokban vagy éppen szerény hétközna
piságban megérő, ele feltétlenül a
"mennyei Atya tökéletessége" felé tö
rekvő (Mt. 5, 48), önmaguk és mások
üdvösséget szolgáló lelkeket.

Mínderre gondolva mondhatta vala
kí a hozzá intézett kérdésre: "Ha az
emberek a világon mind keresztény
módon élnének, ugyebár akkor a leg
szebb rend és egyöntetűség uralkod
nék ?" - a választ: "Nem, ellenkező

leg, ebben az esetben a világon a leg
szebb, legtökéletesebb különbözőséget

találnánk" .
Szenrwy András

-----~._---

NAPLÓ

AZ OLTÁRISZENTSÉG A KERESZTÉNYEK MEGOSZLÁSÁBAN. A má
sodik vatikáni zsinat sok oly kérdéssel foglalkozik, különösen a szentmise re
formját illetően, ami a katolikus élet legbensejét érínbí. Igen fontos itt az
Eucharisztiának, mint "az egység szentségének" az értelmezése, hisz a keresz
tényeket ez választra el egymástól, és ezért nem tudják együttesen megtömi
a szeretet kenyerét. A zsinat tanácskozásainak e téren ökumenikus jellege van.

A katolikus egyház évszázadokon at élt anélkül, hogy az Eucharistia prob
léma lett volna. Más természetű kérdések merültek fel a hit termetén: Szerit
háromság, Krisztus, kegyelem. Az első ellentét akkor lépett elő, amikor, Kelet
és Nyugat az Eucharísztia anyagát tette vita tárgyává: Keleten kovászos, Nyu
gaton kovásztalan kenyér volt használatban az Eucharisztia ünneplésében. Ez
okozta az első szakadást, legalább részben, 867-ben. Nyomában komoly zava
rokat okozott az Eucharisztia tanával való foglalkozás, A IX. században Pa
schasius Radbertus erősen hangoztatta az Oltáriszentségben Krísztus valóságos
jelenletét. Nem tanított egyáltalán semmi tévedést, de erős kifejezéseivel, ami
kor a történeti és a szentségí Krisztus azonossága rnellett érvelt, azok mal
mára hajtotta a vizet, akik szembe fordultak vele. A XL században toursi Be
rengárius odáig jutott, hogy 'nemcsak tagadásba vette ezt az azonosságot, de

, merő szimbolizmust tanított, amivel kétségbe vonta ennek a szeritségnek tu
lajdonképpeni realitását.

Az egyháznak meg kellett óvnia az Eucharisztia tanát, nehogy feloldódjék
valami határozatlan rnísztícizrnusban, amelyet csupán jámbor emlékek táp
lálnak. Ez a szükséges reakció veszélyeket is rejtett magában. Félő volt, hogy
elfordítja a figye1met a szeritség titokzatos tartalmától. Azok a törekvések
ugyanis, amelyek a kegyelem ajándékának "fizikai" realitására irányultak,
könnyen bizonyos fajta naturalizmushoz vezettek. Jól megfigyelhető ez a kő

zépkorí embernél, aki tisztelettel vette körül az Oltáriszentséget, de tisztele
tében tagadhatatlan elferdülesek jelentkeztek. A középkorí ember szerette látni
az átváltoztatott ostyát, kedvesek voltak előtte a szertartások, amelyekben a
reális jelenlét gondolata kifejezésre jutott. Az isteni ajándékot úgy tekintette,
mint ami az ember számára csodálatos gazdagságú "birtokot" jelent, amely
nek megszerzésére az ember törekszik, hogy az ő tulajdona, "dolga" legyen.

A reformációnak sok oka volt. Ezek közt nem utolsó szerepet játszott az
Eucharisztikus hit. Luther 1520 óta a római misét már úgy állítja be "A babi-
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loni fogságról" című írásában, mint az ember rnűvét, alkotását; szerinte az
egyház azzal büszkélkedik, hogy "jó tettet hajt végre Isten előtt, ahelyett, hogy
hálás lenne a kapott igéretért". Luther szemleletében tehát a katolikus egy
ház miséje fordított értelmét adná az Eucharisztia értelmének. Lortz a refor
mációról írt könyvében, amelyet a protestánsok is tárgyilagosnak ismernek el,
beszél arról, hogy főképp a prédikációkban hangoztattak, hogya mise lényege
az ember "adományában" áll. Luther azonban, amikor a konkolyt ki akarta
irtani, vele együtt eldobta a jó magot is. A látott hibákkal szemben a refor
máció az ellenkező oldalon foglalt állást. A tridenti zsinat is elsősorban arra
törekedett, hogyamegtámadott hitigazságokat támassza alá: hangoztatta cl

szentségí szertartás hatékonyságának realizmusát, amely kifejezést nyer az
átlényegűlésben, a további rnise áldozati értékét és az egy szín alatti áldozás
jogosultságát.

Az ellentétek a századok folyamán még jobban megmerevedtek a viták
ban, Katolikus oldalról onnét indultak ki, hogy a rnise nemcsak "megemléke
zés" vagy hálaadás, hanem a keresztáldozat "megismétlődése" (reproductio),
melynek "hatásait" az ember "elnyerheti"; sokszor erősen aláhúzták. hogy
Krisztus egy "szín" alatt is (különöson a kenyér színe alatt) valósággal jelen
van; elhagyták a kenyér és bor kettősségének a kiemelését, amely alatt Krisz
tus rendelte ezt a szentséget ; nem hangoztatták az áldozat és áldozás közti kö
telék fontosságát. Protestáns oldalról viszont abból a igondolatból indultak ki,
hogy az Eucharisztiát nem kell tulajdonképpeni áldozatként felfogni, és több
nyire nem is láttak benne mást, mint az utolsó vacsora emlékét annak haté
konysága nélkül; úgyszintén nagy gonddal eltávolítottak belőle rnindent, ami
a szentségben szembe kerűlhetett volna a szellemi kultusszal, hogy ne legyen
benne semmi egyéb, mint csak az, ami a hívő hite alanyi diszpoziciótnak
megfelel.

Most azután századunkban az Euoharisztia körül is közeledés indult meg.
Nem megalkuvásokról van szó, de őszinte párbeszéd kezd kibontakozni, amely
napvüágra akarja h02JnÍ mindazt, ami egyesít, és azt is ami elválaszt, hogy
mindegyik oldal elmélyíthesse a saját nézőpontjait. Ez a munka nemcsak ka
tolíkus, hanem protestáns oldalon is folyik, utóbbinál az egyes felekezeteken
belül is. Érdekes példirját szelgáltatja ennek az utolsó években a Német Evan
gélikus Egyház {E. K. D.), amely magában foglalja a különböző német egyhá
zakat. Külön bízottságot küldött ki exegétákból, történészekből és teológusok
ból. Ezek tíz évi mumkával tételeket dolgoztak: ki, amelyeket 1957. november
2-án közös alapnak fogadtak el. Ezek a tételek az ún. arnoldshaíni tételek;
arról a városról nevezték el, ahol kidolgozták őket.

Az arnoldshainí tételek csak részben érték el céljukat. Bizonyos közele
dést jelentenek, de nem sikerült megvalósítani azt az egységet sem, "ami fel
tétlenül szükséges az Úrvacsora természetének, ajándékának és befogadásának
a megértésére". A megjelenés óta sok kritika tárgya volt nemcsak egyik-másik
pont, hanem maga az egész irányzat. A kálvinisták, akik leginkább rendel
keznek egységes rendszerrel, következetesebbek, ezért gyakran sikerült állás
foglalásukat a tételekben érvényre juttatni. Arra törekedtek. hogy száműzze

nek mindent, ami magában foglalná Krisztus "szubsztanciális", "ontológikus"
jelenlétének a gondolatát a szentségben, hogy így biztosítsák Krísztusnak
ajándékozási "aktusát" és ezáltal fenntartsák a személyes kapcsolatot a hívő

és Krísztus között.
Az arnoldsnaírn tételeknek azonban nemcsak az volt a szerepük, hogy az

eucharisztikus tarira vonatkozó nehézségeket. eltéréseket felszínre hozzák az
egyesp1'otestáns felekezetek közt. Türelmes rnunkával kutatták "az Úrvacso
rára vonatkozó bibliai tanúskodást". Felhasználták az exegetíka legújabb ered
ményeit, bár itt elfogadtak meg nem alapozott felfogásokat. Így nem akarták
befűzni a történeti meghatározást: "az éjszaka, amikor elán-ulták", ami ellen
főképp a luteránus teológusok tiltakoztak. Igyekeztek mellőzni néhány XVI.
századi problémát; ez nagyjelentőségű lépés volt. Igyekeztek megállapítani
azokat a pontokat, amelyekben meg lehet egyezni. Ezeknek a kérdéseknek a
tárgyaláso. öszintc, dc kcrn..óny munka vclt, Ez pc1j,=t :3 hi?:tr)fsít.-ékot arra. hogy
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ebben a szellemben az Eucharisztia katolíkus és ortodox tanával szembe
nézhetnek.

Más munkálatok is mutatják, különböző módon és különböző eredménnyel,
hogy az utóbbi években őszinte szembesítés kezdődött. A francia nyelvű mun
kák közül a legjelentősebb F. J. Leenhardt: Ceci est mon corps, 1955, és Max
Thurian: L'Eucharistie, mémorial du Seigneur, sacrijice d'action de graces et
d'intercession, 1959. A német nyeívű irodalomban kiváló az Abendmahl und
Opfer című gyűjteményben P. Meinhold: Abendmahl und Opfer nach Luther
círnű dolgozata. E rnunkák jelentősége elsősorban abban áll, hogy olyan kérdé
sekről szólnak, amelyekről hosszú ideig azt gondolták, hogy még beszélgetni is
lehetetlen róluk.

Leonhardt kész megengedni az átlényegülés (transsubstanciatio) fogalmat,
ha a reális jelenlét "dologi" (chosiste) fogalmát kikerülheti. Az "utolsó vacso
rának" mint "áldozatnak" felfogásától már nem idegenkedik, sőt kedvezőnek

tartaná ennek elfogadását, mert a keresztáldozat így nem lenne csupán törté
nelmi emlék, hanern élő valóság. Amit kívánt, hogy ne tekintsük ezt az áldo
zatot úgy, mint valami jelt (geste), amely bizonyos módon .Jcötelezné'' az Is
tent, hogy közölje kegyelmét. Leenhardt hang.oztattaa szeritség hatékonyságát
'is, amelyben míndíg Krísztus személyes tevékenységót kell Ieliarnernl , amint
el kell ismerni azt is, hogy az egyházon belül valósul meg az Úrvacsora meg
ünneplése.

Max Thurian még mcsszebbre megy az Eucharisztia katolikus tanának
megértése irányában. Néhány magyarazatot visszavet, mint amelyek nem fe
jezí'k ki ténylegesen a katolikus álláspontot. jóllehet a történelem folyamán
éltek velük. Igy elutasítja azt az elgondolást, hogy a keresztáldozat "repro
dukciója" lenne a míse, hisz a Zsidókhoz írt levélben kifejezetten szerepel,
hogy a keresztáldozatot csak egyszer mutatták be rnindenkiért (7, 27; 9, 12; 10,
10). De ugyanakkor visszaveti a protestánsok nézetét. akik a Kálvária-áldozat
egyszeriségére akarnak mindent visszavezetni. Az Eucharisztia áldozat-eszméjét
tágabb értelemben magáévá teszi és nagyobb világosságba helyezi az egyház
aktív szcrepét az Eucharisztia megünneplésében.

A bibliai adatok alapján, azoknak szoros analízíse által lehetövé válik a
katolíkus teológiának is, hogy a hagyományos tételek feláldozása nélkül foly
tassa kutatásait. Megállapítja mi a pozitív a másik fél törekvéseiben. Ennek
nyomán eLmélyül a közös szentírási letétemény és új szellemi éghajlat jön
létre. .

Az Eucharisztia katoli kus tanának megújulásában nagy szerepet játszik a
bencés Dom Vonier 1925-ben angol nyelven megjelent könyve: Az eucharisz
tikus tan kulcsa. Elsősorban Szent Tamás és a többi nagy egyházi tanító taní
tását követve az Eucharisztiára, rnint hitünk kőzéppontjában álló fényforrásra
mutat rá. Az 'Eucharisztia szentség, azaz Krisztus áldozatának, a kereszten
feláldozott testének és vérének látható és hathatós jele. Ezt sohasem szabad
szem elől téveszteni.

P. de Montcheuil egyik tanulmányában rámutatott "az áldozat és a szent
ség egységére". Az Eucharisztiába az áldozat és a szentség egységének a han
goztatása megérteti velünk, hogya szentmise, az eucharisztikus áldozat, a ke
resztáldozathoz nem ad hozzá, azt tulajdonképpen nem "reprodukálja", ha
nem megjeleníti, aktuálja szentségí módon. Ez a tridenti zsinatnak is a taní
tása, amelyet azonban az áldozat lényegére vonatkozó helytelen elgondolások
hosszú ideig elhomályosítottak. Az áldozás természetesen elvezet a miséhez
és annak értékeléséhez. Az elméleti teológusok mellett e téren sokat műkőd

tek a lelkipásztorok és ezeknek a fáradozásoknak a megerősítése történt a
Mediator Dei enciklikában. Ökumenikus szempontból jelentős mozzanat ez,
-nert meg lehet állapítani. hogy a katolikus egyház sohasem feledkezett m~g

arról, hogy az eucharisztikus áldozat egyszersmind lakoma is: ünneplése az
utolsó vacsorának, "az Úr vacsorájának", amint Szent Pál ezt az első korin
tusi levélben (11, 20) mondja. E lakomában való részesedés természetesen nem
csupán a papokra vonatkozik, hanem a hívőkre is, akiknek a feladata nem az,
'hogy passzív módon ..asszísztáljanak".

299



Az eucharisztikus áldozatnak ez az értelmezése a Iifurgikus mozgalorn ré
vén mmdenütt elterjedt. Ennek jóváhagyása történt a mostaní zsinat első ülése
alkalmából, Az egyház tanítóhivatala szükségesnek tartja a keresztény nép
aktív részvételét az eucharisztikus ünneplésben. Ezért kap tágabb használatot
a nép nyelve az istentiszteletben és ezért válik majd lehetségessé, hogy a
laikusok is bizonyos alkalmakkor két szín alatt áldozhassanak. Ezzel megszű

nik az ellentét ezen a vonalon a katolikusok és protestánsok közt. Ma nehe
zen érthető, hogy annak idején míért ellenezte ezt az egyház oly hevesen. T3.
lán nem tévedünk, ha azt jelöljük meg okául, hogya két szín alatti áldozás
jelszava volt annak a támadásnak, amely az egyház hierarchiája ellen irá
nyult. Elutasítása sajnos, azt a színezetet keltette, mintha az Eucharisztia tel
jes élvezete csak a papokat illemé meg, míg a laikusoknak be kell érníök a
fél Eucharisztiával. Holott a pap csak "szolgája" az Eucharisz.tiának, amely az
egész egyházé, hiszen mindenkihez szólnak Krisztus szavai: "Vegyétek és igya
tok belőle míndnyájan."

Nem szabad persze azt gondolni, hogy ez minden különoség a protestan
tizmus és katolicizmus közt. Ellentétben a protestánsokkal a katolikusok meg
vannak győződve arról, hogy a szentségbcn valóban jelen van Krisztus, a
szeritség létrehozatalának a hatalma pedig az egyházban van. Ezen az alap
vető különbségen kívül más. és más színezetet nyer az Euchartsztí a tisztelete
ott, ahol liturgikus mozgalom van, és ott ahol ez hiányzik. Külőnböző "stílus
ban'" lehet tisztelni, ünnepelni az Oltáriszentséget. Két olyan nagy szent és
tudós, rnímt Bonaventura és Aquinói Tamás, ugyanazokból az adatokból indul
nak: ki az Oltáriszentség magyarázatában és nem minden pontban jutnak tel
jesen azonos eredményhez. A protestánsoknál feltűnő a hallgatás Krisztus
reális jelenlétére vonatkozólag. Max 'I1hurian is tartózkodó e tárgyban és csak
tiszteletet követel meg a konszekrált kenyérrel és borral szemben. pi szintén
protestáns Asmussen azonban felteszi már a kérdést: Miért nem maradhat
konszekráltnak az, ami konszekrálva van? És miért ne lehetne imádni az
"Élő Kenyeret"?

Katolikus felfogás szerint az Eueharisztia olyan ajándék, amelyet Krisztus
az egyháznak adott, olyan ajándék .znelyben kedve telik", amelyet mindig újra
és újra megismétel, és benne lakik valósággal a világ végéig. Az Eucharisztia
a mi szemléletünkben szorosan hozzá van kötve az egyiházhoz. Már pedig
az egyiház:ról szóló katolfkus és protestáns tan közt mélyrehatóbb különbség
van, mánt az Eucharisztia tanában. Itt a megbeszélések semmi közeledest sem
jeleznek még azoknak a protestánsoknak részéről sem, akik legmesszebb mcn
tekel az ökumenizmusban. A katolíkus hit szerint a Eucharisztia szentsegi
realizmusat olyan papi szolgálat biztosítja, rnely maga is lényegében szemség.
Az eddig megtett út mutat fel eredményeket, de nem annyit, hogy még töb
bet ne várjunk az ökumenikus mozgalomtól,

(Vö. R. Marlé: L'Eucharistie dans la division des chrétiens. Études, 1963.
avríl 94-107. - Schütz: Dogmatika II. Bp. 1937. 443-528. - Gál: Katolikas
hittételek, Bp. 1960. 219-231. Pázmány: Igazságra vezérlő kalauz" II. Bp. 1898.
373-488.) (Kosztolányi István)

II. PIUS pAPA MAGYAR KAPCSOLATAI. Kerek 500 évvel ezelőtt 
1464. augusztus 14-én - halt meg a katolikus egyház egyik legtehetségesebb
pápája: II. Pius. Családi nevén: Aeneas Sylvius Piccolomini. Santa-sabinai bí
boros-presbiter volt, rníkor hat évvel korábban III. KaIixtus után a konklávé
pápává választotta. Személyében a reneszánsz korszakának egyik leghíresebb
költője, írója, tudósa került Szerit Péter trónjára. De nemcsak ezért emléke
zünk meg róla halálának félévezredes évfordulója alkalmából, hanem főként

azért, mert nem volt még pápánk, akinek olyan szoros és sokágú kapcsolatai
lettek volna nemzetünkkel. mint éppen neki. Ezek a kapcsolatok hármas irá
nyúak: politikaiak, szépirodalrníak és tudományosak ; persze ez a szétválasztás
csak utólagos spekuilatív szisztematizálás eredménye, a valóságban ezek a szem
poritok nagyon is összefonódtak, már csak azért is, mert ebben a korban a
szellemi élet még korántsem volt olyan differenciált, mint manapság.
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II. Pius politikai kapcsolatai hazánkkal a pápai trónra i;erci;eséné-l jóval
korábbi időre nyúlnak vissza. A kivételes tehetségű Aerieas Sylvius, aki H05
ben a Siena környéki Corstgnanoban az előkelő, de elszegényedett Piccolomini
családból született, változatos pályakezdés után mínt már jónevű humanista
költő és jogtudós 1442-ben III. Frigyes német császár szolgálatába állott, s
ennek legbefolyásosabb tanácsosa, kancellárja, diplomatája lett. Negyven éves
koráig a humanista Irók és közéleti férfiak szabados, ledér, körmyel mü életét
élte; ekkor azonban súlyos betegségbe esvén magába szállt, a papi pályára lé
pett, még pedig igaz bennső meggyőződésből, s mint klerikus alig egy évtized
alatt tüneményes pályát futott be: rnínt a felsőausztriai Aspáeh javadalmas
plébánosa kezdte, s a trieszti meg sienai püspökségen s bíborosságon keresztül
eljutott a pápai trónig,

Még mínt III. Frigyes kancellárja került közelebbi kapcsolatba a magya
rokkal. Nagy része volt a habsburgi V. Lászlónak trónra juttatásában. Ekkor
került kapcsolatba Vitéz János nagyváradi püspökkel, a későbbi esztergomi
érsekkel. a magyar humanista műveltség egyik legkiválóbb szellemi vezérével,
s 'bár politikai nézetcik nem míndenben egyeztek, mégis őszinte, meleg barát
ság fejlődött ki közöttük műveíődésí eszményeik azonossága aílapján: becsül
ték egymásban a művelt humanistát. Ez a baráti érzület nem csak fennkölt
stílusú levélváltásban. hanem tettekben is megnyilatkozott. Vitéz János V.
László közvetítésével közbenjárt a pápánál Aerieas Sylvius bíborosi kinevez
tetése érdekében, és Aeneas sem maradt hálátlan: mikor V. László, a Hunyadi
családdal támadt viszálykodása során Vitéz Jánost is börtönbe vetette, ő szor
galrnazta az akkori pápánál kiszabadíttatását. Barátságuknak maradandó em
léke levelezésükön kivül az is, hogy Aeneas Sylvius a török ellen indítandó
hadjárat ügyében Regensburgban megtartott birodalmi gyűlésről írott történeti
művét Vi téznek dedikálta.

Erdekesen alakult a kapcsolata Mátyás királdyal. III. Frigyes és Mátyás
ismeretes víszálykodásában Aeneas Sylvius egykort császári gazdájával szem
ben -finom diplomáciával -+ az "outsider" magyar királyt támogatta. Míkor
Hunyadi Mátyást ki.rállyá választották, még rnínt bíboros így irt neki: "Feltűnt

végre a legszerencsésebb nap, midőn értésünkre esett, hogy az isteni kegyelem
téged Magyarország királyává választott, amint azt hittük és megjóso1tuk, hogy
Isten, kiért boldog emlékű atyád oly dicsőn és vitézül harcolt, soha sem en
gedheti meg, hogy házad elhomálycsíttassék." S midőn pápává választásakor
Mátyás üdvözlő követséget küldött hozzá, az üdvözlő beszédre így válaszolt:
"Mátyás királynak kivételes kedvezésekhez van joga... Az ő nagy kiterje
désű :nemes országa több mint 70 esztendő óta a keresztény hitért folytono
san háborúskodik a török néppel, a keresztény hitnek ezek felé védpajzs gya
nánt szolgál ..." Ezek a szavak világos magyarázatát adják II. Pius Magyar
erszág és Mátyás iránti rokonszenvének. Terbe Lajos "Egy európai száldóíge"
eímü kitűnő tanulmányában kimutatta ugyan, hogy a .,Magyarország a ke
reszténység pajzsa, védőbástyája" hangzatú 'kőzisrnert szállóige a közhiedelem
mel ellentétben nem Aerieas Sylvius leleménye, de kétségkívül ő volt az ebben
kifejezett gondolatnak legfőbb propagátora, népszerűsítője és - pápa korában
- tettekkel támogatója, Politikai koncepciójának szinte tengelvét képezte a
moharnedanizmus visszaszoritása, s ebben a Iegközelebbről érintett Magyarcr
szágnak szánta a vezető szerepet. Nagy gondolatát azonban nem értették meg
egymással marakodó és egymásra féltékenykedő kortársai, még maga Mátyás
kkály sem méltányolta eléggé; korai halála, amely éppen egy török el'len szer
vezett hadjárat élén érte, meghiúsította nagyszabású terveinek kivitelét, s en
nek elmaradásáért nagyon csekély kárpótlás volt az a 40 OOO arany, amelyet
a bíbormokok a pápai kincstárban találtak és hadi célokra Mátyásnak ado
mányeztak.

De hagyjuk a történelmet, s térjünk át az irodalmi-tudományos kapcso
latokra. Mert Aeneas Sylvíus nemcsak politikusi minőségben, hanem rnint hu
manista író is élénk összeköttetésben állott magyarországi elvbarátaival. 1453
ban Vitéz János híres nagyváradi könyvtárából kéri kölcsön Tertullián némely
katait lemásoltatás céljából. Ezt megelőzően 1451-ben Vitéz unokaöccsével.
Janus Pannoniussal, a későbbi pécsi püspökkel van egy érdekes levélváltása.
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Janus Pannonius, az európai hírű humanista költő, epigrammatikus formában
kölcsön kéri Aeneas bécsújhelyi könyvtárából a Martialis-kötetet. A már ak
kor jó útra tért Aeneas verses válasz kíséretében azzal 'küldí el a kért köny
vet, hogy Janus is jobban tenné, ha az erkölcstelen Martinlis helyett Krisztus
szavait, az evangéliurnot tanulmányozná. Janus megint epigrarnmában vála
szol, majd újabb epigrammával ünnepli barátjának pápai trónra emeltetését,
s ugyancsak versben gyászolta meg II. Piust, "ki meghalt a török elleni hadi
vállalkozásban". Közben pedig nagyobbrészt ő fogalmazta Mátyás királynak
II. Piushoz intézett leveleit, a pápa pedig rnintegy viszonzásul - némi vona
kodás után - megerősítette pécsi püspöki székében. A teljesség kedvéért hadd
említsük meg, hogy még egy magyar vonatkozású Aeneas-féle levélről tu
dunk, amelyet bizonyos Bánfalvai (Banius) Mi,klóSlhoz intézett. Sőt van egy
egész késői időben, mintegy retrospektive kialakult irodalmi kapcsolata is.
Az a Kosztolányi György nevű neves humanista, aki rnínt Mátyás követe több
ször is megfordult a pápai udvarban, őse a századunkban élt nagy magyar
költőnek, Kosztolányi DeZSŐTIek.

És nemcsak saját korában, a későbbi időkben is felbukkan Aeneas Sylvius
Píccolorníní neve a magyar irodalom történetében. Még szabados szellemű if
júkorában írott latin novelláját, melyben bizonyos Eurialus és Lucretia kalan
dos, érzéki szerelrnét beszélte el, 1577-ben feldolgozta verses formában egy
ísrneretlen magyar szerző, még pedig annyi költőiséggel, hogy nem egy iroda
lomtudósunk a korszak legkiválóbb magyar poétájával, Balassi Bálinttal azono
sította ezt a rejtélyes "Pataki névtelen"-t. A feltételezést az is valószerűsíti.

hogy Balassi lírájában is nem egy helyen kimutatható Aeneas költészetének
közvetlen hatása. S hogy rnilyen népszerű volt nálunk ez a szerelmea história,
azt eléggé bizonyítja, hogy még 1791-ben is megjelent ,egy ,,8énai Lu'kretzia,
kinek törvénytelen életét Aeneas Sylvdus írásaitól magyar versekbe szedte"
Csenkeszfai Poóts András kálvdnista pap. (A teljes igazság kedvéért azonban
hadd jegyezzülk meg, hogy maga a szerző pápa-korában már megbagadta ezt
az ífjúkori rnüvét, s igy erre is érvényes egyik hullájának szállóigévé vált
kitétele: "Aeneam rejicite, Pium recipite", azaz: Aeneast utasítsátok vissza és
fogadjátok el Píust.)

.Amí pedig a szorosan vett tudományos szektort Illetd, Aerieas Syüvíus ővrjé

ben itt is többrendbéli a magyar vonatkozás, A magyar viswnyokat dsmertető

értekezést írt "Respublica et status regni Hungariae" címrnel. Neveléstani
munkáját, a reneszánsz pedagógíájának ezt a jellegzetes kiváló művét, V. László
magvargvermekkírálv neveltetése érdekében írta. (Sajnos, az álnok nagybácsi,
Czíilleí Ulrik, nem az e műben kifejtett elvek szerint nevelte az ifjú V.
Lászlót !)

De a jövőre való kihatását tekintve valamennyinél fontosabb znűve a
Cosmographia, amelynek egyik magyar vonatkozású fejezetében a fdrm-ugor
összehasonlító nyelvtudomány a legelső ősforrását tiszteli. Művének ezt a ke
véssé közismert szakaszát érdemes szó szerint idéznünk: "Beszélilk:, hogy azok
a magyárok is, akik a Duna partjai mentén Iaknak, a szkiták nemzetségéhez
tartoznak: nem míntha a hunoktól származnának, amint talán egyesek hiszik
nevük hasonlósága alapján; más magyaroktól, akikről Jordanes emlékezik meg,
rnondván, hogy az ő idejében ismerték. azokat, mínthogy marmota-prémekkel
kereskedtek . '. A mi veronaink (egy veronai származású hittérítő ferences
szerzetesre céloz), aki eljutott a Tanais forrásvidékére, beszámolt arról, hogy
az ázsiai Schytíában, a Tariatstól nem messze, műveletlen népek laknak: bál
ványokat tisztelő emberek, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mínt a Pannoniá
ban lakó rnagyarok." Aeneas Sylvius tehát e helyütt - az akkoriban divatos
hun-magyar rokonság-elmélettel ellentétben - a magyar nyelvrokonság te
kintetében határozottan a középoroszországi prémkereskedő - tehát fírm-ugor
- népekre utal.

Azokat a szálakat, amelyek II. Pius tiszteletreméltó alakját nemzetünkhöz
fűzik, élete szövedékéből már jórészt kioogozták történészeínk, irodalomtudó
saínk, nyelvészeink. Hadd említsük csaik. Fraknói Vilmos, Pór Antal, Huszti
József, Gombocz Zoltán, Horváth János, Kardos Tibor nevét. De ezek rnind
csak részlet-eredmények. A fentiekben - a félévezredes évforduló alkalma-
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ból - éppen arra szeréttünk volna rámutatni. hogy ezt a tágsugarú témakört
érdemes lenne önálló összefoglaló rnonográf'íában is feldolgoznia olyan valaki
nek, aki egyaránt jártas a reneszánsz kor eszmevílágában, történetében, íro
dalmaban. tudományában. Hazai tudományosságunk ezzel még adósa II. Pius
nak. (Kunszery Gyula)

AZ OLVASO NAPLOJA. Tizenegy elbeszélés van 'I'hurzó Gábor új köny
vében.* Egy 1948-ból való (Bárány az akoLban), kettő tíz évvel későbbről, 195R
ból (Négyen a harminchatbóL, A baleset), három 1959-001 (Az a gycnak;;ó te
kintet, Az eLefánt, Néni az ablakban), egy 1960-ból ,(Az utitárs), egy 19!31-ből

(A jegenye), három 1962-ből (Rokonok az AngyaLföLdön, Térj vissza győztesen,

A rászedettek). A Négyen a harminchatbóL címűnek színpadi változatát is is
merjük: ebből lett a nagysikeru Záróra, mely nemrégiben könyvalakban is
megjelent, egy kötetben a Hátsó ajtóval. Thurzó Gábor második - színtén
lllagy sikert aratott és sok vitát keltett - darabjával.

A novellák nem mind készültek egyforma igénnyel; természetesen súlyuk
sem egyforma. De félreismerhetetlenül egyforma mindnek a hangja, egyetlen
egy, A jegenye kivételével. A többi tízben valahogyan, többé vagy kevésbé,
erősebb szereppel vagy háttérbe húzódva, míndtg ott van a Thurzó Gábor
elbeszélő modorára oly jellemzö egyes szám első személy. Ez néha csak fogás,
mintagy trambulin, ahonnét ellöki magát; ürügy valaminek az elmondására,
amihez személyes köze alig van, legföljebb annyi, mint egy tanúnak. Vagy 
a portré-novellák esetében - mint egy tükörnek, rnely a tükrözött arc vonásait
bizonyos saját reflexekkel veszi körül, hol többel (Az utitárs), hol kevesebbel
(Néni az ablakban). Máskor az egyes szám első személy hangsúlyosabb, nem
csak tanú és tükrözés, 'hanem a legszemélyesebb érdekeltségre vall (Az a gya
nakvó tekintet, A rászedettek). De akár így, akár úgy: ez az egyes SZálU első

személy, ez a részvétel olyan természetes magatartása 'I'hurzó Gábornak, hogy
ha ettől eltér, rníntíha nem is mozogna kellően hiteles biztossággal; dIletve
rníntha az álmában sem csalatkozó írói rutin valamennyi reflexe továbbra is
hibátlanul működnék, éppen csak "hiányzik valami": a ,gép símán fut, köny
nyedén és zajtalanul, de jobbára üresen. Példa rá A jegenye: a Kainadából
látogatóba hazatért, immár harmadik férjével élő asszonynak, meg hajdani
szerelrnének története: ahogy a Balaton menti koratavaszban egy hajdani vé
konyka kis jegenyét keresnek, hiába, és közben a régi szerelern emléke is meg
keseredik bennük. Elbeszélés, annak rendje és módja szerint; jól fölszerelt
huzalok, kipróbáltan szerelt kapcsolások, kenő helyeken becsavart körték, ám
a szál mégsem izzik föl bennüle az egészben nincsen áram. Az író pontosan
megtervezte. megcsinálta, rutinosan és elegánsan: egyet elmulasztott: fölnyom
ni a kapcsolókart, beengedni a vezetékbe az áramot. Honnét? Saját magából.
Miféle árarnot ? Epp ez a példa, a hiánya mutatja: a saját elbeszélő részvéte
lét. Ez az ő sajátos árama. A .személyes jelenléte, a személyes érdekeltsége;
ha más nem, hát csak a rnegfigyelőé, elbeszélőé. A Térj vissza győztesen című

elbeszélésben például semmi egyéb "szerepe" nincs, mínt, hogy ismern a hőst,

leül vele és meghallgatja, aztán meg föl-fölmegy az elesett fiú magukramaradt
szüleihez, süteményt visz nekik. De ott van, jelen van; rajta át tudjuk meg
azt, ami történt; Írói látásának, láttatásának, ábrázolásának, és szerkesztésé
illek alapelve ez. A Négyen a harminchatból - másik példa - egy érettségi
találkozó keretébe van beleágyazva; az író szerepe míndössze annyi, hogy
részt vesz a találkozón, meghallgatja a Tormosról szóló emlékezéseket, s az
tán, az elbeszélés legvégén, hetekkel a találkozó után pár szót vált az utcán
Tormossal ; de ezúttal is: ott van, jelen van, s ezt az egész mai karrier-törté
netet a személyes részvétel, érdeklődés, tapasztalás áramával telftí.

Igy szerkeszt is. A dolgokat nem történésüle rendjében mondía el, kezdve
az elején és befejezve a végén; az elmondás, előadás rendjét az ő személyes
részvétele szabja meg; legjobb elbeszéléseiben a .kettő: a történet "objektív"
rendje, meg az elbeszélő "szubjektív" rendje közt valami sajátos feszültség

• Bárány az akolban. SZépirodalmi Könyvkiadó, 1963.
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támad: kettős érdeklődés: egyrészt az elb.;szélt történet, másrészt, abban és
azon át az elbeszélő története í ránt ; legjobb példa minderre a kötet egyik leg
szebb novcllája, a Rokonok az Angyalföldön, a maga "három dí menziójával":
az angyalföldi rokonok története, az angyalföldi rokonok és a belvárosi csa
lád, illetve édesanya viszonyának története, végül az író és édesanya kapcso
latának története - belefoglalva egy vidéki író-olvasó találkozó keretébe.
Mí ndez huszonegy lapori. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes szám első személy
nem valamiféle írói kényelem: ennyi bonyolult .kapcsolatot, Ilyen sokrétű

életanyaget ilyen sűrítve, ilyen tömören csak úgy lehet ábrázolni, ha valami
féle színtézisre hozzuk; ha a terjengős tölszín rajza helyett valahogyan egy
pontra vonatkoztatjuk a dolgokat; ha fl fölszín szétf'utó erővonalait egy fó
kuszba ;kapcsoljuk. Ez a fókusz Thurzó Gábornál az egyes szám első személy.

Ennek persze megvannak a veszélyei is, mint ahogy minden írói módszer
magában hordja veszélyeit is. Thurzó Gábor módszere rendkívül könnyűnek

látszik: mínbha egyébről sem lenne szó, rnint ötletes, elegáns csevegésről;
holott ez a könnyedség éppen a szerkesztési nehézségek legyőzéséből ered. De
végeredményben minden -minden siker - a dolgok egyensúlyán múlik; vagy,
más Iogalmazásban, azon, hogy az író, amikor egy pontba foglalja össze az
erővonalakat, valóban azt az egyetlen ~elyes pontot találja-e meg, amelyben
.a vonalak természetesen összefutnak; vagy pedig a természetes központ helyett
valamilyen fitktív pontot vesz föl, és fiktív szintézist alkot, következésképp
fiktív megoldásra jut. Ilyesmit érzék a kötet záró elbeszélésében, A része
d.'tte1oben, rnely színtén egy értelmiségi találkozó keretében "történik", és
mintegy párja - nyilván tudatos kötet-kómponálással - a nyitó elbeszélés
nek, a Négyen a harminchatból címűnek.

Valami diszharmóniát érzek ebben az elbeszélésben: Azzal indul, hogy az
írót, elbeszélőt fölkeresi a találkozó ügyében egykori osztálytársa; becsíp nála,
barátja el'kíséri a csarnokig, a régi, diákkori úton. '

"A csarnokkal szemben, rnimt annyiszor régen, megállt.
- Tudod - mondta [ózanul már - én míndig azt akartam, hogy boldog

legyek. Hát nem ment. Neked sikerült ?
- Nem is próbáltam.
- Mi kell hozzá?

- Ha tudnám - ültem melléje,
- Valahol én elfuseráltam magam. Vagy nem is én. Ki tudja, a körülmé-

nyek. De hogy lehet arra rájönni, hol fuserálódik el valaki ?"
Ez a kérdés; erre válasz az ebbeszélés. MM erre a probléma-fölvető kér

désre eszébe jut az elbeszélőnek egykori osztályfőnökűk, matematika-tanáruk.
a rideg, ikemény, kegyetlen Bognár Remig. A született fasiszta. Ellene vádirat
diákjai története, A rászedettek. "Ez az ember rászedett minket, becsapott, ki
zsarolt, megalázott, elfuserálta az életünket, megfosztott az ifjúságunktól, sza
badságunktól, ez szántszándékkal félelmet, bűntudatot, gyávaságot nevelt be
lénk, hogy azzá lehessünk, akívé ő akarta: engedelmes [átékszerévé, rabjaivá.
Elkerített, egyre szerosabb ikarámba zárt, ablaktalan börtönbe. És ha magán
zár'kára Itélhetett, akkor volt .boldog. És rni, mí tiszteltük, becsültük! Mí úgy
képzeltük: jót akar, az élet nehézségeire készít elő. Pedig csak megalázott, ki
semmizett saját magunkból. Most már tudtam, mért nem léptem át érettségi
óta soha az iskola küszöbét, tudtam, mí volt az, ami miatt Trczeik menekült a
gyerekkorától, rnost már tudtam, míért nem próbáltam én boldog lenni, és mért
nem tudott Trczek boldog lenni ..." Ez volna hát a válasz a kérdésre, hogy
miért és hol "fuserálódik el" valaki. Ennyi és nem több: Bognár tanár úr.

Túl egyszeru, túl könnyű válasz; nem tudom egészen elhinni. Vannak, vol
tak és lesznek rossz tanárok, rideg tanárok, szadista tanárok; vannaik, voltak
és lesznek olyanok, akik a diákban ellenséget látnak, akik a diák ellen har
colnak; rossz, rideg, nem-oda-való tanárok nehéz, súlyos traumakat ültethet
nek el diák-lelkekbe. Üthetnek rajtuk nehezen kiheverhető sebeiket. Ez igaz,
ezt senki sem vitatja. Azt nem tudom elhinni, hogy egy Trczek, vagy egy má
sik diák, nem bír boldog lenni, bár akarna, vagy egyáltalán nem is akar bol
dog lenni, se akkor, se most, se annak idején, se azóta, hanem örök életére
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sebzett, szárnyaszegett marad, "elfuserált", azért, csak azért, mert rideg, szív
telen, zsarnok, szadista tanára volt. Az érettségi talalkozón Bognár még egy
szer szembeszáll az Immár embei-ré nőtt osztállyal (ötvenesek: a Iiarrnincéves
találkozóról van szó); s akkor föláll egy hajdani diák, aki tanár lett, élő el
.lentmondásul: "Én megpróbáltam, kolléga úr, hogy inkább én őrlődjem fel,
mint ők, a tanítványaim, a 'kamaszok." Ez a Szornjas Frici míért Illem fuserá
lódott el? Kölesényi. a dzsessz-énekes míért nem fuserálódott el? Egy tanár
sok mindent tehet, sok míndont árthat is. De életét (a magáén kívül) nem fu
serálhat el, ha abban az életben magában nincsenek hajlamok az elfuseráló
dásra. Oröklöttek, szerzettek, mindegy. Akárörök!öttek, akár szerzettek: van
naik és működnek; máskülönben minden gonosz tanár minden tanítványa egy
formán elfuserálódnék, egyformán képtelen lenne boldogságot keresni, boldog
ságot egyáltalán akarni. De nem így van, még ebben az osztályban sem. A
hiba nem egyedül Bognár tanár úrban rejlirk, noha egyáltalán nem akarom
tagadni Bognár tanár úr hibáit. Éppen osak arról van szó: a föltett pont ez
úttal nem fedi :a valódi fókusz t ; következésképp a valóságos erővonalak nem
jönnek be mind; egy jön be, a Bognár tanár úré, s mínthogy annak kell pó
tolnia az elmaradt többit: ez fölnagyítódíík, Irreálissá, noha a maga mivoltában
€s arányai közt reális. Ezért ikell aztán a toll megnyomásával pótolni a valódi
hitelt; ezért történjk aztán, hogy az elbeszélés egyszer csak átfordul valami
más, virtuális síkba, epikaiból inkább színpadiba, 0001 mások a lehetőségek;

az egész találkozói jelenet, Bognár tirádájával, a padban szorongó véndiákok
kal, a beoperetteskedő Kölesényivel. aztán Kölesényi masírozásával: színpadon,
a színpad más törvényei - és a színpadí cselekmény és kép szemlélésének
más törvényei - szerínt lehet, hogy elmegy, akár hisztériás, hátborzongató
bohózatnak veszem, akár tragikusan, komoran ; prózában, elbeszélésben, no
vellában azonban, úgy érzem, legalábbis vitatható.

Miért nem lesz valaki boldog? Miért lesz valaiki boldogtalan? Miért nem
tud, miért nem akar valaki boldog lenni ? Víssza-visszatérő kérdés ez Thurzó
Gábornál. Olykor úgy tetszik: egyenesen alapkérdés. De A rászedetteket sehogy
sem érzem feleletnek rá, Viszont a felelet keresését, elemeit, utalásait mind
untalan érzem a kötetben, Elemeket, utalásokat, melyeket előbb-utóbb össze
kell rakni, egésszé. Egy élet fölrnérésévé, Mélységben is. És mintha ez készü
Iődnék, vagy alakulna magától, követelőleg, ha az író egyelőre talán el is há
rítja ezt a követelést, A novelláloban vissza-visszatérnek alakok, színhelyek;
az olvasónak néha az az érzése, már csak valami szilárd mag kellene, már
csak valami mágneses lökés, hogy az elemek összeálljanak. egységes világga,
szilárd kohézíóval, valóságos vonzásokkal. Eggyé mindaz, ami külön, részlet
ben ott van A rokonok az Angyalföldiin. Az a gyanakvó tekintet, vagy a Térj
vissza győztesen elbeszéléseiben, néhol csak mint környezetrajz. fölví'llanó kép,
hangulat, másutt mint vázlat, új és új változatokban, egyalakhoz, aíki mintha
ott várakozna ezekben a novellákban. sürgetve szirite az írót arra, hogy rész
letesebben megformálja, valódi arányaiban - az anya alakjára gondolok. És
végeredményben arra, hogy ezek a novellák, s éppen azok, malyeket a leg
jobbnak érzek, azon túl, .hogy jó novellák, számomra egy regény igéretét je
Ieritik. Valami olyasmit is jelentenek, mímtha '11hurzó Gábor, talán önkéntele
nül, és természetesen ("az emberélet útjának felén", amilkor a távlatok ki
nyílnak) régi, régen elhagyott vidékekre tekintene vissza, az Előjáték, Az
adósság tájaka, epikájára, kimeríthetetlen élményanyagára, most már éretten,
eszközei birtokában. és alighanem megértve a színtézisnek azt az igényét, ame
lyet ez az anyag képvisel, és anár-már föladatául is szab.

Ha évrendben nézem ezeket a novellákat (s ezért kezdtem évrendi fölso
rolásulckal), mintha hangjukban is érezni lehetne valamiféle, talán akaratlan
"készülődést". Az egyik nyom: az anya alakjának rajzai; mintha az a központ
alakulna benne. amely köré majd az elemek rendeződnek. Az a gyanakvó te
kintet, 1959-berÍ, s ugyanabban az évben más változatban, de ugyanebben a
vonzáskörbcn, a Néni az ablakban; aztán 1962-ben, már közelebb a "szintézis
hez". a Rokonok az Angyalföldön. A másik nyom (nehezebben észrevehető, de
talárÍ bensőleg még nyomósabb): valamiféle új mclegség a hangban, valami lá
gyabb tónus, egyre erősödve, a Néni az ablakban-tól a Rokonok az Angyalföl-
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dön-ig, meg a Térj vissza győztesen-ig (egyik legszebb darabja a kötetnek);
Mintha valami "olvad"is" indult volna meg: a ..jég". a gúny. szarkazmus, és
öngúny bizonyos alvadása, enyhülése; valami rokonszenvnek, emberszeretetnek
a csírázása; valami tiszta részvét. Valami, aminek a teljes föltöréséért 'I'hurzó
Gábornak elsősorban önmagával kell megharcolnia, azzal a legbenső zárkő

zottságával, rnelyet a gúny meg a látszólagos föltártság és közvetlenség bás
tyáival övezett. (Rónay György)

sztuusia KRONIKA. Jean AnouiLh! "Colombe" című darabját mutatta
be a Katona József Szinház. A sok sikert látott párizsi szerző neve fémjdzés
nek számit általában a szinházi világban. A "Colombe" azonban mélységes
csalódást kelt. Nem iróművészt ismerünk meg általa, csak ügyes színpadi mes
terembert, aki az agyonirt francia. vigjáték unalomig ismert elemeiből - akár
csak a közismert kirakós gyermekjáték szines gyöngyeiből -, állít össze újabb
ábrát, újabb változatot. Matematikailag - ugyanúgy, mint a játéknál, - nyil
ván itt is »éotetcr: a lehetséges változatok száma, csak éppen az alapábra, azok
kal a kis bemélyedésekkel, amelyekbe a gvöngyöket el lehet helyezni, csak
az marad változatlan, ,azt nem lehet semmilyen irányban tágítaní, és főként

laposságán, egysikús(t,gán nem lehet változtatni.
Anouilh darabjának címszereplője, Colombe, az egykori virágárús lányból

lett szinésznő, jellegzetes párizsi midinette, a Bohéméletből'oly jól ismert Mimi
számtalan testvéreinek, utódainak egyike, de az ered-iti alak édes-bús roman
tikája nélkül. Igazán csak a fordítói elfogultság irathatja róla Bajomi Lázár
Endrével a "Pesti Műsor" kis beharangozójában, hogy: " ... a sötét égbolton
(ti. a képmutatással, álnoksággal és irigységgel teli társadalom égboltján) csak
egy-egy tisztaságra szomjuhozó hősnő csillaga ragyog: Antigoné, Euridiké, Co
lombe." A valóságban Colombe minden egyébre szomjuhozik, csak éppen tisz
taságra nem. Fiatalasszony. A férje, Julien, vad, mogorva, de szivében művészi

álmokat melengető fiatal zongoratanár, aki (bár kissé erőszakosan) rajongásig
szereti ifjú feleségét. Juliennek három évre be kell vonulnia (a történet a szá
zad elején játszódik) és feleségét akisbabával egyiitt amamájára bizza, aki
vel egyébként haragban van, és aki az egyik párizsi színház, bár kissé öre
gedő, de még mindig lelkesen ünnepelt divája.

Alexandrának, a "művészkirálynőnek" és szinház-társtulajdonosnak meg
tetszik csinos és fiatal menue és a segítésnek leqeauszerűbb módját választja:
színésznőt csinál belőle, saját színházában. ts Colombe elindul annak a kar
riernek útján, amelynek iratlan parancsa: "ha rövid a tehetséged, toldd meg
némi női bújjal és engedékenységgel." Colombe nem is fukarkodik az utóbbi
akkal, s az egynapos szabadsagra hazatérő Julien ugyancsak keserű meglepe
téssel tapasztalhatja, mi lett a fészekből kirepült galambból. Keserű vádasko
dását, felelősségre vonó szavait, Colombe néhány léha életbölcsességgel intézi
el, mondván: elege van az "okos" könyvekből, a komoly muzsikából, ő öröm
re és szép ruhákra vágyik. Rövid úton ki is adja Julien útját, s a hoppon ma
radt férj, megismerkedésük jelenetének felidézésével, elgondolkozhat azon, mit
ér az, ha a nő örök hűséget esküszik.

Párizsi vígjátéktól, amely ráadásul még azzal az igénnyel is iródott, hogy
"leleplezi" ,(ki tudja hányadszor már?) a "kulisszák mögötti világot", igazán
nem várjuk, hogyerkölcsprédikáció legyen. Elfogadjuk írói magatartásként azt
is, ha az író szenvtelenül a háttérbe vonul, mondván, hogy az ő feladata csak
a bemutatás: lássátok, iLyenek vagytok; vagy, ha a bemutatás görbe tükör se
gítségével történik: lám iLyen nevetségesek vagytok, ha jellemző tulajdonsá
gaitokat eltorzítjuk. Ilyenkor persze olyan legyen ez a bemutatás, hogy leg
alább maguktól rendeződjenek el valamiféle etikai szempontból a dolgok, mint
ahogya valóságban is elrendeződn3k. Szélsőséges esetekben művészileg indo
kolt magatartás lehet még a keserűség, a kiábrándultság is. Csak egy maga
tartás nem menthető: aléhaságé. Kűlönösen, ha az erkölcsivel még művészi

léhaság is párosul. És éppen ez az, amiben Anouilh darabját el kell marosz
talni.

A műben nem fedezhető fel egyetlen olyan szempont sem, amely miatt
érdemes volt megírni. Nem gyakorol semmiféle társadalomkritikát (noha fel--

~06



tehetően. ez volt az indoka bemt!tatásának), Colombe nem azért lesz azzá, ami,
mert az igazságtalan társadalmi körülmények rákényszeritik, han?m azért, mert
ilyen fl tprmészete. Uresierű, léha kis teremtés, amilyen nyilván sok nyüzsög
a szinházak, szórakozóhelyek világában, csak eppen. a súlsuk n?1i1 tütsáoostm:
érdekes. Legalábbis ezen a színvonaIon m~gírva nem. Az örömnek és öröm
szerzésnek az a híg filozófiája, c;,mellyel Colombe magatartását igazolni igyek
szik, egyáltalán nem meggyőző. Vele szemben viszont Julien, olyan faragatla
nul ostobán, olyan ellenszenves erőszakossággal képviseli a n?mesebb emberi
életformát és értékeket, hogya néző szemében nevetségessé váJik. Mi más ez,
mint cinizmus és léhaság? Az pedig, hogy öregedő színésznők és bonvivá1Wk
a kulisszák mögött nevetségesek lehetnek, és hogy ugyanilyen nevetségesek a
fiatal nők körül legyeskedő öregurak, az már az irodalomban is közhely
nek számít. Anouilh nem sok újat tudott az elcsépelt témához hozzátenni.
Hacsak azt nem, hogy végül még a színésznő mamával is elmagyaráztatja
fiának, hogy milyen .mecetséqesek" a tragikus hősök, az életet komolyan ve
vők, akik"szívüket a tenyerükbe téve" mutogatják a világnak. írónak és szín
háznak egyaránt kár volt a fáradságért, hogy ezt megtudjuk.

A Katona József Színház jó erőket vonultatott fel és ezzel némiképpen fe
ledtette a darab álízeit és enyhítette siv6rságát. Mezey Mária Alexandrája
színjátszás a javából. A megszokottan jó Domján Edit (Colombe), míg Sztankay
István (Julien) személyében markáns és sokat igérő szinészequéniséqet ismer
tünk meg. Rajtuk kívül BaUtzs Saniu, Rajz János és Garas Dezső formált meg
egy-egy mulatságos figurát. Bajomi Lázár Endre nemesebb ügyhöz méltó buz
galommal és hozzáértéssel végezte el a fordítás munkáját, amelynek jól mond
ható szövegén belül néhány nagyon találónak érzett csinált-szó adaptációt hal
lottunk.

Mennyire távol ésik az Anouilh darab áporodott levegőjétőlMichael Sayers:
"Kathleen" című vígjátéka, amelyet a Madách Színház Kamara Színháza mu
tatott be. Az író a magyarul is megjelent Sayers-Kahn: "A nagy össze"sküvés"
című publicisztikai könyv társszerzője. Darabja nem nagyigényű irodalmi al
kotás, inkább aféle kedves idill. Vadóc kislánya főhőse, Kathleen, akinek
nyugdíjas tanár özvegy édesapján kívül még két pótpapája is van, a falusi
orvos és a plébános személyében. A két utóbbi persze állandóan ugratja egy
mást, mert az orvos, amínt az illik "szabadgondolkodó". Hármójukat is orrá
nál fogva vezeti azonban Kathleen, míg kÜlönféle bonyodalmak után meg nem
szerzt férjűl álmainak lovagját.

Pillekönnyűségű írlÍs, amelynek megejtő, hamvas bája, lehellet finom köl
tészete, a legszigorúbb krítikust is fegyverletételre kényszeríti. Kár, hogy az
előadás a kitűnő szereplőgárda ellenére, nem közvetíti eléggé hítelesen az ere
detinek jellegzetesen ír, falusi atmoszféráját. Horváth Jenő (az apa), Greguss
Zoltán (az orvos) és Basilides Zoltán (a plébános), kitűnő színészek. Itteni trí
ójuk azonban túlságosan intellektuálisra sikerült és ez bizonyára a rendezés
hibája elsősorban. Sokkal naivabb, naivan fontoskodóbb ez a három öreg le
gény, akik egyforma gyöngédséggel szeretik ezt a csupa ideg, csupa fantázia
kislányt, és agglegényes bumfordisággal igyekeznek eligazítani életének útját,
persze sikertelenül. A darab áttört költészete, a szülőföld szeretetétől áthatott,
elnéző humora látja kárát ennek a városiasrci sikeTÜlt és nem összehangolt
karikirozásnak.

Kathleen testére szabott szerepét Halász Judit főiskolai hallgató alakí
totta kissé elfogódottan, de hitelesen. Mellette Pádua Ildikó, Z:mte Ferenc,
Tordy Géza, Deák B. Ferenc és Horváth Ferenc alakítottak egy-egy jellegzetes
figurát. A fordítás Bányay Geyza stílusos és kulturált munkája.

I(Doromby Károly)

Kf;PZŰMŰVÉSZET. Jegyzetek kiállításokról. Székesfehérvár és az ottani
múzeum - úgy látszik - egyre inkább az újabb magyar rnűvészet legkülönb
mestereínek fórumává fejlődik. Pár esztendővel ezelőtt Kassák Lajos képző

művészeti rnunkáít látta vendégtil Fehérvár, majd a nagyjelentőségű Csontváry
tárlat következett, amelyen a mai fiatalabb generációnak először nyílt alkalma
megismerkedni Csontvary életművével, amely csupán a műtőrténet legnagyobb-
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jalval vethető egybe, - s most legutóbb Kondor Béla festőművész kiállítását·
láthattuk az István király múzcurnban, K. KO'L'a!o'1.'szky Márta rendezésében, A
megnyitón Pilinsz'ky János költő a következőket mondotta:

"Jónás a város falai előtt" ..• "Hálóját foltozó halász" ... "Régi repülő

gép" ... "Gulliver és egy törpe" '" "Szerb Krisztus"... "Ezékiel angyaLa
bemegy a házba" ...

Kondor címei oly szép és olyan jellemző címek, hogy bevezetőül lehe
tetlen volt nem ídéznem őket. Már magukban ís játékosságról és komoly
ságról nallanak; De milyen játékosságról és ·komolyságról ?

Egy megnyítónak illik rövidnek, nem is vázlatnak, hanem skiccnek len
nie. Ez jogosít fel a hangos gondolkodásra.

A művészetnek az a tragikus szakasza, amikor az alapvető meghason
lásból épp a legjobbak a formába emigráltak; mintha vaLamiféle egyete-
mes ieuiotoozastioz, kiengesztelődéshez közeledne. .

Ha például Kondor képeit nézem, e képek gyönyörű játékosságát és
mégszebb komolyságát, mindig az az érzésem, hogy nem valami nagy baj
e l ő t t, hanem valami nagy baj u t á n vagyunk már. Ha művészetről szól
va szabadna példabeszédet mondani, azt mondanám, hogy legjobb vihar
után, égiháború után játszani. A vihar bezavar a házba, bezár a négy fal
közé. Azután ismét mélységes csend lesz. A játszó gyerek kicipeli játékait,
vissza a kertbe, a szabad ég alá. S ez a játék sokkalta több lesz, mint az
eddig volt ... Forgásában katarktikus komolysággal bennforog újra a koz
mikus egész, még akkor is, ha ez a játék tow2bbra is az éjszaka csendjében
folytatódna.

Kondor mintha azon ,kivételes művészek közé tartozna, ki felismerve és
, él'1.'e a lehetóséggel, ismét a szabad ég alatt játszik; elmélyülten és komQ

Jyan használva szerszámait, - művészetét, ezt az örök-hű motollát.
Figyelmét, e kreatívan éber, komoly és vírrasztó nagy figyelmet, hadd

ajánljam a fiatal szívek szeretetébe. Az Ő pontos és odaadó figyelmük a leg
több, amit művész segítségül kaphat.

Igen, ma itt olyan felismerésekre nyílik alkalom, amiből bár ,a tompák
és csak-műveltek kimaradnak, - a valódi érzékenység annál mélyebb bá
torítást nyerhet.

Drága Béla, köszönöm a páratlan alkalmat. Drága barátaim, engedjé
tek meg, hogya kiállítást megnyissam.

A kiállításon olajfestrnények, olajpasztellek (Egry Józsefnek ez volt a ked
veltteohnikája), egyedi és sokszorosított grafikák szerepeltek, - a belső fej
lődés és művészi elmélyülés szervességében egységes, zárt anyag. .Munlkáí lát
tán megértjük a közelmúlt egyik legnagyobb írójának, Albert Camus-'Ilek el
ismerő szavait, aki - míkor megmutatták neki Kondor néhány rézkarcát 
ezt mondotta: "Erről az emberről én fogok írni, - tiszta, rnodern és friss rnű

vészet ez." Amilkor Camus e kijelentése elhangzott, Kondor még al.ig huszonöt
éves volt. Azóta eltelt nyolc-kilenc esztendő, amelynek folyamán a pályának
nekivágó s már a "start"-nál is sokat igérő fiatal művészből olyan teljesen ön
álló arculatú mester lett, akire büszke lehet művészeti életünk.

Kondor Béla olyan művész, aki szuverénül uralkodik anyagán. Festményei
:nek rnesteri egyensúlyú szerkezete, színeinek mélyről való tündöklése, rajzá
nak gazdagsága és finomsága, fantáziajának eredetisége, pátosz és humor, gyen
gédség és groteszkség sajátos ötvöződése messziről felismerhetővé teszik
munkáit.

Művészete tartalmas, nem csupán a szemhez, hanern a lélekhez is szóló, 
formavilága roppant kultúrált (a "pietor doctus"-ok közül való), amellett prí
mér, bátor, - rajzi tudása hatalmas, azonban misem áll távolabb festményei
től, mint a kemény, grafikus jelleg. "Boseh után V." című lapjának balsarká
ban látható egy picike, szemüveges. szakállas öregember, aki tallát a szemé
hez emeli; a "Harc I."esücskében egy pár vonássalodahelyezett női akt ül
háttal; a .Bosch után III." című rajz felső részén és jobboldalán fantasztikus,

308



olykor illetlen figurák csoportja Iátható: ez a művész tévedhetetlenül ura a
technikának mestere a ceruzának, karcolótűnek. ecsetnek.. Nem egy rnunkája
komor, drámai hangot üt meg, munkáínak sora mégsem reménytelenséget su
galló, mert a művész hisz a szépségben (nemes, komoly arcok; aktok), hisz az
ember földi erőfeszítéseinek értelmében ("Építők", "A Felszabadulás-tér tata
rozása") és hisz a transzcendensben ("Kis triptichon", "Szer:b Krisztus", "Man
dorla", "Angyal fekete alapon").

Ferenczy Béní egyik tanulmányában felteszi a kérdést: melyek a kiváló
művészí rnunkásság ísmérvei ? S ezt a feleletet adja: "Először az, hogy mint
ilyen, egységében felismerhető legyen. Ha egy még oly jelentéktelennek lát
szó művet meglátunk, rníndjárt felismerjük: ez ő! A rnűvész egyéniségének a
művek mintegy alkotórészei legyenek, és egészükből erős, hatásos én sugároz
zék. Egységességén kívül - másodszor - a kiváló művészi életmű dsmérve az,
amit mi, képzőművészek,áltadában kvalításnak nevezünk ... Végre - harmad
szor - a témák megválasztásában és elképzelésében megnyilvánuló emben
emelkedettség és komolyság, - szóval a humánum." Székesfehérvári, valamint
a budapesti "Dürer"-teremben áprilisban megrendezett kis grafikai kiálbítása
azt igazolta, hogy Kondor Béla művészete rnagas fokon tartalmazza azokat a
vonásokat, amelyek egy rnűvészí rnunkásság hitelét, rangját, értékét fémjelzJik,

***
A Bajcsy-Zsilinszky út egyik kis galóriájában állították ki Borsos Miklós

szobrászművészrníntegy másfél tucat - jórészt Itáliában és Franciaországoan
született - rajzát. Borsos elsősorban szobrász, akinek munkái - Barcsay,
Bartha, Hincz, Domanovszky, Kondor Béla, Csernus, Fónyi, GOTka Lívia s
mások rnűveivel együtt - részt vettek az év elején megrendezett linzi és gráci
magyar képzőművészeti kiállításon. Az "Oberösterreichische Naohríchten" 1964.
[amrár 25-1i számában H. Lange a 'következőket írta Borsos Ausztriába kivitt
alkotásairól: "A legmélyebb benyomást a jelenkori magyar művészekkel való
találkozás során Borsos Milklós szebrász jelenti. Kőszobral telítve vannak nyu
galommal, és erős .szuggesztivítást sugároznak. Orpheusza 'megrázóan expresz
szív ... A többi szebrász nem bírja ki a Borsossal való összehasonlítást ..."
H. H. Formann a "Linzer Vohksblatt" január 24-i számában Bartha Lászlóról és
Barcsay Jenőről tesz említést, mint a legszámottevőbbekről a kiállítás magyar
festői között, majd igy ír: "A szobrászattal való találkozás erősebb benyomást
keltett. Itt tisztán uralkodik Borsos Míklós személyisége. Lágy felületei csen
des letisztultságot fejeznek ki ..."

Borsos, a szobrász mögött azonban nem marad el Borsos, a rajz művésze,

Itáliai tengerparti tájak, hullámok-mosta szíklák, a Szíchliát jelképező mito
Iógíai sellő, ikecses párizsi leányok szerepelnek ezeken a puhán, légies köny
nyűséggel, játszi képzelettel, mesterkezekkel megrajzolt, olykor Iavírozott la
pokon, amelyek kétszeresen is klasszí'kus jellegűek: hangulatukban is, minő

ségükben is. Nem tanulmányrajzok ezek, hanem önálló, hiánytalan, befejezett
műalkotások, amelyeknek láttán Ingros, Rodin, Maíllol, Matísse, Picasso re
mek 'rajzai jutnak eszünkbe. A "New York Graphic Society" ameriikai könyv
kiadó "Heads, Fágures and Ideas" címmel Henry Moo1'e-na.k, az, angolok nagy
modern szebrászának tanulmányrajzaíból, vázlataiból albumot adott ki pár
esztendeje, A nagyméretű (48=34 cm-es) könyvben a rajz-reprodukciók nagy
szerűen hatnak. Milyen jó lenne, ha egyszer mi is elérkeznénk oda, hogy
Ferenczy Béní, Borsos Míklós, Barcsay Jenő s más magyar rnűvészek rajzait
ilyen köntösben prezentálhatnánk a külföldnek ...

***
Korqo. György fiatal festő, még harminc esztendős sincsen. Kiállítását a

Mednyánszky-teremben sokan látogatták, s legtöbb képét megvették. A tehet
séges fiatal rnűvész e kiállításán (de már pár esztendővel ezelőtt, a Fiatal Kép
zömüvészek Stúdiójának II. tárlatán is, Lakner Lászlóval együtt) olyan hangon
szólalt meg, amely a magyar piktúrában valóban újdonságszámba rnegy. Vi
szont e szemlélet csak a magyar művészetí glóbuszon merészen új, mert Korga
stílusa a kcllctténéél erősebben kötődik anyugateurópai szürrealízmushoz (Tan-
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guy,~\'[agritte), (le különösen Delvaux-hoz és Salvador Dali-hoz. Mindenesetre
rokonszenves Korga festészetében a napjainkban egyre jobban kimerülő

"posztnagybányai" és "posztalföldi" festői törekvésektől való eltávolódás vá
gya, s bizalmat 'keltő az is, hogya kiállításokat elárasztó piszkos, rnaszatos
festői "modor" ellenében - amelyre Gráber Margit kiállítása volt mcstanában
a beszédes illusztráció - Kcrgának vannak színei. (Ugyanezt a nagy pozití
vumot mondhatjuk el a március utolsó napjaiban elhunyt, ragyogó kolorista
Viski BaLázs László figyelemre és megbecsülésre méltó gyűjteményes kiállí
tásáról is.) A szürrealizmus iskolás követésén túlmenően ott látjuk még veszé
lyesnek Korga eddigi útját, hogy közlendői sokszor nem festőiek, hanem íro
dalrníak (ezért 'kellenek a romantikus, patetikus, "Blickfang"-os címek), s hogy
szirnbolízmusa olykor közhelyszerű. A képességek azonban nem hiányoznak
Kongában ahhoz, .hogy legyőzze az epigonizmus és a hatásvadászat szirénjeí
nek hívását. S ha rnűvészete egy ilyen nemesebb ösvényre tér, legközelebbi
kiállítása talán nem fog ekkora port felverni, s nem lesz ennyire "divatos" és
képeit könnyen eladó festő, - de művészete mélységben, egyszerűségben, tisz
taságban ésöszímteségoen sokat fog nyerni. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK, (H a y d n . T e r é z - m i s é j e a M á t Y á s - t e m p 
lom b a n.) 1799. nyarát és a k01'aőszi hónapokat szokása és hivatali köteles
sége szeruit Kismarton ban, a hercegi rezidencián töltötte Haydn. Itt mutatta
be a Teréz misét, amely minden bizonnyal még bécsi tartózkodása idején szü
letett. A bemutató rendkívüli sikert és szokatlan elismerést hozott: Esterházy
MikLós herceg poharat ürített a szerző egészségére. (Ami már csak azért is
érdekes, mert nem is egy akkori Levelében hidegen, szolgai lekezeléssel így
szólította meg a már viLághírű mestert: "Haydn karmester".) Talán éppen 'az
ünnepLés fényében született a hercegben az a gondolat, hogy megfesteti udvari
szerzőjének portréját. Az ugyancsak Kismartonban vendégeskedő Franz Roesler
vállalta is a megbízatást és elkészítette az idős Haydn sokak szerint leghite
lesebb arcmását.

A Mária Teréziáról elnevezett Teréz mise is az öregedő mester arcmá
sát őrzi - természetesen számtalan áttételben. Mindenesetre meglepő, hogy
egy esztendőveL a Nelson. mise komporuáLása után is hány új vonásslLl gazda
godott és mélyült Haydn vallásos világa és istenérzése. Gondoljunk akár a
Miserere részlet egyébként s.zokaUan, a különböző szólamokon visszatérő op
timizmusára., vagy a Gloriát záró Amen fugakombinációira, amelyek mintha a
teljes koHektivum imádságát szólaltatnák meg. MásfelőL az is meglepő, milyen
sok közhellyel épiti fel a mise zenei szövetét Haydn (pl. a Descendit de coelis
rész). Igaz, nála ez sosem a mondanivaLó fáradts!agát jelenti, hiszen ha valaki,
akkor ő igazán a mindennapok énekese volt, 8 talán Istent sem lehet szebben
magasztalni, mint a mi'/~dennapok fáradozásaiban - esetleg fáradtságában.
Ezek a közhelyek ugyanis az öregedő zeneszerző megfáradásáról is vallanak:
Haydnt ebben az időben már kim2rítették a művek terjesztésének és az Év
szakok komponálásának gondjai. Az eLismerés, az ünneplés egy kicsit fáraszt
ják már, a hercegi szolgálat terhes, öregszik és egyre inkább magára marad ...
(8 taLán ez lehet a Teréz mise befeléforduló, töprengő alaphangjának magyará
zata.)

A mű előadása - bemntató előadásnak számított, hiszen először adták elő

a Mátyás templomban - gondos előkészüLetekrőL vallott. EzúttaL a kórust
éreztük megbízhatóbbnak, a zenekar - kivált a hegedűk - egyensúlya néhol
megbillent A négy szólista nagy élményt szerzett, különösképpen a kórusnak
felelgető részekben. (A kórus igényes produkciója nagy pozitívum. Hogy meny
nuire éJ'demes lenne néhány modern miselwmpoúcióval is [elirissiüniúk, an
nak ékes bizonysága volt Honegger Allelujájának csodálatosan szép meqszoiat
tatása. A Dávid király c. oratórium teljes alapgondolatát és mondanivalóját
összegzi ez a részlet, melyre Honegger - saját szavaival - naivan büszke volt.
S ezt a tarka és mégis egységesnek ható, korállal kombinált kórusszámot talán
még a lemezeken sem hallottuk ilyen meggyőző előadásban.)

(S z é k e l y M i h á LY e m l é k e s t a z O p e r á b a n. - Ver d i Re q u i
e m.) Hetekkel a hangverseny napja előtt elfogytak a jeg:Jek, aznap este pedig
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százak álltak reménykedve az Operaház bejáratai előtt, hátha sikeTÜl! Nos,
akik bejutottak, emlékezetes élménnyel gazdagodtak. A Filharmóniai Társaság
Z"nekata, a Budapesti Kórus, a nálunk oly népszerű Lamberto GardeW, négy
kiváló szólista: Déry Gabriella, Komlóssy Erzsébet, Simándy József és Ivan
Sardi fogtak össze, hogy Verdi Requiemjének tükrébCln jelidézzék Székely Mi
hály arC'fonásait. Azt a Székely Mihályt, aki sok emlékezetes oratóriumsze
repe között éppen Verdi Requiemjét szólaltatta meg legtökéletesebb-;n. S a
közönség a kiváló művészre emlékezve talán már nem is hangversenynek érez
te az előadást. Talán valamivel többnek: az elhunyt, páratlan művész requiem
jének. S ez annál is szivszoritóbb, mert mindnyájan emlékezünk még Székely
Mihályra, aki a világ élére emelte a magyar énekkuiiúrát:

Nyilván azért is esett a rendezők választása Verdi ,Requiemjére, mert ez a
mű maga is az énekkultúra legmagasabb próbája. Nem véletlen, hogy bemu
tatója idején az öregedő Liszt is inkább vejének, Hans von Bülownak adott
igazat, aki bizony alaposan ledorongolta Verdi alkotását az Allgemeine Zeitung
1874. május 31-i számában. (Brahms éppen e kritika hatására tanulmányozni
kezdte a Requiemet s amikor a partitúra végére jutott, eképpen nyilatkozott:
Bülow nagyon ostobává tette magát. Ilyen művet csak igazi lángelme írhat.
Tizennyolc esztendő múlva egy jól sikerült előadás hatására a szigorú kritikus
is megmásította véleményét és Verdihez írt levelében elísmerte tévedését.) Az
operáéval rokon effektusok magyarázhatják, hogy Hanslíck a Musikalísche
Stationenben Brahms első hallásra sokkal líraibb és elmélyedőbb Német requí
emje mögé helyezi Verdi gyászmiséjét. ("Senk' sem lehet annyira gyermeteg
- írja -, hogy Verdi Manzoni-miséjét Brahm~ Német requiemjével egyenran
gúnak tartsa. Szerencsére, mi sem kényszerit bennünket ilyen összevetésre.")
Pedig Verdi Requíemje - noha valóban sok külsőség ékíti - ínkább az utolsó
nagy korszak operáival, a Falstaffal és az Otellóval rokon, ám' több is ezek
nél: egyrészt elmélyedt, ,alázatos könyörgés Manzoníért, másrészt amolyan ön
életrajzi sommázás (s mi lehet az operaszerző életének lényege más, mint az
opera . . .). Az erő, bátorság és akarat, amely Verdi egész életművét jellemezte,
éppen a Requiemben nyerte legszebb kifejeződését. (Emlékeztetőüla Dies irae
félelmetes forgatagára és aLacrimosa elmélyedő könyörgésére utalunk.) Eösze
László találó jellemzése szerint" ... Verdi a szabadság és a szerelern dalasa
volt. A szabadságé, mely nélkül mit sem ér az élet és a szerelemé, amely nél
kül mit sem ér a muzsika." Nos, a Requiem. éppen e kettős életérzés kifejezése,
csupán a földi szerelem helyébe kell behelyettesitenünk az Isten előtt való le
borulás és szeretet hangját.

Az Operaházban megtartott előadáson - gondolom - mégis az opera
kedvelők lzliék: maradéktalan örömüket. Gardeili elképzelése nyomán ugyanis
már nem a Requiem, hanem egy érzelmekkel és rezignációval telített opera
néhány felvonása szólalt meg. Nem tudom, milyen hagyomány alapján értel
mezte Gartielli a művet, míndenesetre éppen egyík alapelemét, az áhitatot
száműzte belőle. A bevezetés tempóinak szokatlan túlhajtása, a galoppban
hajszolt Lacrimosa az índokolatlan erősitések és halkítások, a poentírozások
mind-mind az operaszínpadra kívánkoztak. S hogy az előadásnak mégis óriási
sikere volt, az elsősorban annak tulajdonítható, hogy Székely Mihály - az.
operaszínpad művésze volJ. (Reméljük, hogy a reá való emlékezés ílyetén módja
nem elszigetelt jelenség, hanem évről-évre megismétlődik majd. A nagytekin
télyű Filharmóníai Társaság meghívására nyilván szívesen látogatnának ha
zánkba erre az alkalomra a legkíválóbb karmestere k és basszusszólisták. Micso
da élmény lenne, ha az elkövetkezendő években sikerülne ilyen vendégszerep
lésre megnyerni pl. Giulinít, Maazeit, vagy Dervauxot !) Volt kollégái maximá
lis tudásukat nyújtották, s örömmel számolhatunk be Ivan Sardi szereplésé
ről is, bár egy-két helyen bizonytalankodott s egy ízben csúnya falsot énekelt.
Déry Gabriella néhol nyersnek tűnt, annál szebben énekelt Simándy József
és kivált Komlóssy Erzsébet, aki rövidesen elérheti a világ legelső vonalát.
Megbizhatóan szerepelt a Budapesti Kórus és szokás szerint kiválóan játszott
a Filh!l.rmóniai Társaság Zenekara, élén a kiváló Szücs Mihállyal. A fúvósok
néhány bizonytalanságát viszont szívesen nélküZöztük volna. (Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. Osborne "Dühöngő ifjús,ág"-a már évekkel ezelőtt
megjelent nálunk könyvalakban. színpadon is szerepelt és most - néhány
évnyí késéssel - a film is elkerült hozzánk. A könyv s a dráma egyarant
nagy iPort vert fel, voltak akik a vádságba jutott kapitalízmus tipikus terimé
két látták benne, mások csak valami kisiklásnak itélték, s akadtak, akik egé
szen érthetetlen túlzásnak mínösítették. S emellett általában a szekatlan nyer
seségét, olykor a durvaságba csapó szenvedélyességet kifogásolták.

Hogy a szerző hangvételét valamelyest mégis megértsük, utalnun:k kell
mindenesetre arra a történeti tapasztalatra, hogy a háborúkat úgy követik a
társadalmi és erkölcsi Tort-ongások, mint a súlyos operációt a sebláz. Nyomá
ban valamiféle nemzedélki harc is jár: az ifjúság, aki a legtöbbet veszítette,
akit az idősebbek hajszaltak a frontok poklába, ezeket teszi felelőssé minden
nyakába szakadt bajért. Ez az ifjúság egyébként is roppant nehezen találja
helyét a 'békés életben, hiszen a haremezökön más törvények uralkodtak. Ott
például erény volt a gyilkolás. Hazatérve rníndent másiként lát, rnint azelőtt, a
képmutatás megnyilatkozásai szírite vörös posztóként bőszítik. Azoknál azon
ban, akik tehetetlennek érzik magukat a társadalmi lekötöttségck miatt, a
forradalmi indulat különcködésben keres levezetést. A fitogtatott társadalmon
kívüliség, a romantikus "polgár:pukkasztás" természetesen nem oldhat meg
semmit, s mivel pozttív céljuk nincsen, csupán ködös álmokat kergetnek, előbb

utóbb az írrealítások mezejére tévednek, olykor nevetségessé is válnak.
flgy történt ez az első világháború után is. Gondoljunlk csak arra a gene

rácíóra, amelyiknek már Marinetti futurizmusa is konzervatívvá vált s amelyik
nek Intel'lektusa, szellemi erőfeszítése igen hamar belefulladt a dada rnocsa
rába, A második világháborút követő időknek azok a "beatni'k"-jei, akikről

Osborne darabja szól, a meddő dühöngés stádlumában élnek, csupán alápot
dagasztják toporzékolva, nem tudják merre induljanak, hol az a part, ahová
Igyckezníük érdemes. Ilyen az a furcsa kis közösség is, amely egy ütött-kopott
külvárosí ház manzard-lakásában él: egyik szebában egy nagyon fiatal házas
pár, a másikban egy .kőzős barátjuk, akit a feleséghez is mellékgondolat nél
küli tiszta szeretet :fűz. A férj viselkedése azonban első pillanatra teljesen ért
hetetlenneik tűnik. Szeretd, színte bálványozza ifjú !feleségét és mégis minő-:

síbhetetlenül gorornbán, csaknem vadállati durvasággall bánik vele. Egy 'levél,
amit az asszony édesanyjának írt' s amit a férj megtalál. némi fényt villant a
homályba. Az anyós ellenezte a házasságot, lenézte a férjet, akit nem tartott
társadalmilag illőnek leányához. A feleség, Alison, akit a férj "tündöklőszőrű

aranymókus"-nak becéz, a kiválasztottak közül származott, a sors kegyeltje
volt, lánykorában csak hírből ismerte az élet sötét oldalait, a 'szegénységet, a
szenvedést. Bezzeg ő, Jimmy Porter, a férj, a "faragatlan medve" mindig és
mindenütt naptalan oldalon volt ... Itt a film jeleneteiben azután bőszen to
porzékol, szinte a paroxizmusíg szökik benne a háborgás, ám mmden durva
ságával végülis önmagát marja, tehetetlenül szenved, akár a felingerelt s ön
nön farkát kergető kölyökkutya. S hogy a kínzó égés, a belső üszök ki ne
hamvadjon, arról az a meggyőződése is gondoskodik, hogy ebben a világban
rnindíg az ártatlan szenved, rnindig az értékes, a jó pusztul. Meghalt lám, az
a drága néni is, az egyetlen önzetlen idegen, aki második anyja volt, aki ne
velte és támogatta őt, s akit Alison, sajnos, soha 'nem szeretett, csak tűrt ...
A fájdalom és elkeseredés üli meg agyát, s ebben az állapotban akkora erup
ciók váltják egymást, hogy felesége nem talál módot a közlésre, vallomásra:
gyermeket vár. Ekkor történik, hogy az asszony odahozza otthonába a férjé
től gyűlölt barátnöt, Helént, - férjétől való félelmében s bizony némi komisz
ságból is. Örjöngő szerelem, nemes szeretet, Irecsegő gyűlölet, puszta bántás
ban kéjelgő bosszúvágy birkózik előttünk valami végtelenűl kusza, összefonó
dott Laokoon-csoportként,

Alison nem bírja tovább, hazamegy szüleihez, hogy megszülje gyermekét.
Jimmy és Helén magukra maradva egymás karjába szédülnek, mert a gyűlölet

és a vágy édestestvérek lehetnek. A birkózás tovább folyik, önvád és szexuali
tás, tisztaság és önmaguk mazohista mocskolása fonódik, kavarog. Az érzel
mek infernoja ez. Cliff, a jóbarát szakítja ki magát legelőször. A különös
szerelrnesek egyedül viaskodnak. S előre vetíti árnyékát az utolsó állomás: az
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alkohol. A szakadék legszélén , a már megrendelt ital mellett azonban újra
találkozik a házaspár. Helén lesz a végleges vesztes, neki ikell távoznia. A kül
városi pályaudvar bedeszkázott Ielül járóján, a nyitott ablakon kí-bcárarnló
füstben és gőzben botorkál egymás felé férj és feleség. Alison gyermeke meg
halt, már tudja, rní a tehetetlenség, a maró szenvedés, és Jimmy is kiham
vadt kissé. Most már összeillenek, ki-ki vigyázhat a párjára, hogy elkerüljék
a további csapdákat, a szövevényes, a sokszor rosszindulatú rengetegben, ami
nek neve: élet.

Ez volna a "story". Jmgatag építmény, nem csoda, ha mindíg fennáll az
omlás veszélye. Egyetlen szilárdnak bizonyuló pillére Jimmy és Alison tör
vényes szerelme, S éppen e végkifejlet miatt érezhetjük a darabot túlzásaiban
és vadhajtásaiban mélységesen igaznak és emberinek.

Ugyanakkor azonban a film sok-sok jelenetét nehéz lenne pozitívan ér
tékelnünk. Nem érthetünk egyet abban, hogy lehetne Telháborodás vagy akár
forradalmi indulat, amely Indokolttá tenné közvetlen környezetünkben a szán
dékos durvaságot, bántást, komiszkodást. Még nevelő célzattal sem ! Mi a sze
retet, a türelmes meggyőzés hívei vagyunk s ez még nem zárja ki a határozott
ságot. Jimmy mindon ellen fellázadt, a vallást sem kiméli, ám nem elvből,

meggyőződésből, hanem csupán a dühtől fuldokolva, örjöngő rornöolásvágyá
ban. Igaz, hogy alaposan megszanved rnindenért, ám ez a szenvedés is értel
metlen. A rnűvészi színrevítel - amely sokkal érthetőbb, rnegfoghatóbb, mint
akár a könyv, akár a színpadí változat - esztétikai szempontból elismerést
érdemelIhet, de mint nézők alig azonosulhatunk egyetlen szereplővel is. Nincs
katharzis, legfeljebb szánakozunk.

Tony Richardson, a későbbi filmjei - az Egy csepp méz és A hosszútáv
futó magánycssága - révén nálunk is közismertté vált 'kitűnő rendező, már
ebben a filmjében is művészí igényességgel dolgozott. Ügyesen él a film adta
lehetőségekkel, a hangulatot teremtőáJbrázolásmóddal,az eleve meghatározó
környezetrajzzaí, ha mindezt nem is alkalmazza olyan döntő sikerrel, mint
a későbbiekben. (Bitte i Lajos)

TELJESSÉ VÁLT AZ EGYHÁZJOG MAGYAR NYELVŰ FELDOLGOZÁ
SA. Bánk József a jelen második (vagy ha a külön megjelent személy; jogot
is számítjuk, harmadik) kötettel eljutott az egyetemes egyházi jog feldolgozásá
nak befejezéséhez." A szerző 1943 óta, tehát két évtizede, adja elő az egyház
jogot, előbb a Pázmány-egyetem hittudományi karán, majd a Hittudományi
Akadémián, s kétkötetes imponáló művében professzori működésének beérett
termését nyújtja. Míg az első kötetben jelentős rész jut a jogtörténeti áttekin
tésnek, addig ez a kötet már teljesen a tételes jog kifej tésének szolgálatáoan
áll. Mennyíségfleg a joganyag zöme ezt a kötetet terheli, közel 1700 kárion
anyagát téve vizsgálat tárgyává.

Tartalmilag az egyházi törvénykönyv (Codex) 'harmadik, negyedik és ötö
dik könyvének [ogszabályait, az igazgatási (a Codex szerint dologi), az eljárási
és a büntető jogot dolgozza fel. A Codex harmadik (szerzőnél a negyedik)
könyve a keresztény tan hirdetésének, a hit védelmének, a szentségeknek és
az egyházi vagyonnak jogrendjét szabályozzu. De menjünk kissé a részletekbe.
A gyakorlati élettől el nem szakadva, tanításában elméletnek és életnek jó
összekapcsolásat adja az a jogi anyagon túlmenő eligazítás, amit a napjaink
ban új út keresése előtt állo templomi igehirdetésről mond. Talán nem ártott
volna azonban röviden ki is fejteni, hogy mit értünk a "kerygmatikus" beszéd
alatt? A XXIII. János pápáva'! beköszöntött új egyháztörténeti periódus esz
mevilágában gondolkodva úgy érezzük, hogy az egyházi törvényhozás reformja
érinteni fogja azt, amit most a Codex a másvallásúakkal való érintkezésről és
a könyveenzuráról előír. Az alapelvek egészségesek, de a korhelyzet módo
sításokat kíván. Üdítő jellegű viszont a szentmise jogszabályai ismertetésénél
a .korábbí joganyag felfrissítése a Codex Ruhricarum előírásaival. Hálásak

• BANK JÚZSEF: KANON! JOG. II. - Igazgatási jog. - Eljárásj og. - Büntető jog. 
Hp. 1962. A SZJent István Társulat kiadása. 988 lap. Ara 145 forint.
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lesznek a gyóntatók a bűnbánat szentségére vonatkozó jogi szabályok rövid,
de világos és .gyakorlati útbaigazításokkal is alátámasztott összefoglalásáért.

A házasságjog a szerző Iatirmyelvű monograriájának aranytoglalata. Rö
viden, jól kiérlelve, minden lényeges megvan benne: 'tiszta fogalmak, áttekint
hető csoportosítás, szilárd doktrína, gyakorlati eligazítás. A mi viszonyaink kö
zött különösen is hasznos a keleti rítusú katolikusok házasságjogának ismer
tetése. A Privilegium Paulinum mellett nagyon helyesen tágabb teret kap a
Privilegium Petrinum bemutatása is. Úgy véljük azonban, hogy a latinban nem
kellően tájékozottak részére a kánoni házassági felmentési okokat a latin rnel
lett magyarul is hozni kellett volna. Új levegő áramlása érezhető a 213-ik
oldal jegyzetében, amikor olyan véleményt ismertet, mely óhajtja, hogy "előre

megállapított esetekben - pl. az egyik fél kicsapongó természete, terhesség
egy harmadiktól és ehhez hasonlóak -, ha ezek a körűlmények a másik fél
előtt a házasságkötéskor ismeretlenek, a házasság... tételes egyházi törvény
alapján, érvénytelen lenne". Gondosan részletező és gyakorlatias az is, amit a
házassági akaratról, különösen a kényszerházasságról mond.

Új tényekhez és szemlélethez szekott beállítottságunk könnyen mellőzné az
egyházi vagyonjoggal való ismerkedés t. De amint bepillantunk a kanonjog e
területére, s a fogalmi tisztázás és felosztás után olyan kérdések kerülnek sző

nyegre. mint az egyházi célvagyon rendeltetése, az egyház vagyonbirtokló ké
pességének jogi és dogmatikus alapjai, a kérdés azonnal érdekessé válik. Külö
nösen amikor rövid jogtörténeti bepillantást nyerünk a magyarországi egyházi
birtokol, kialakulásába és tényleges helyzetébe az 1945-ös földreform előtt.

Jóleső kitekintés nyílik a szoros jogrendböl, amikor a szerző a munkaszcrző

désről szól, s hasznos összeállításban közlí a pápák legúiabb tanításainak
jegyzékét a rnunka- és munkáskérdésről,

A perjoghoz (eljárásjog) érkezve önkéntelenül gondolnunk kell a kodifi
káció elindítójára, Szent X. Pius pápára. Ha neki adatott volna idő, hogy
maga előtt lássa a Codex egész anyagát, bizonyára redukciót hajtott volna
végre a terjedelmes anyagon. Olvasva azonban szerző összefoglalását a kánoni
eljárási jog kialakulásáról, a római és germán perjog lényegi [eldemzéséről,

s azoknak a kánoni eljárási jog kifejlődésére gyakorolt hatásáról: azonnal vi
lágossá válik, miért volt szükség a középkorban, a még .gyermekcipőben is alig
járó patriarchális jellegű világi judiikatúra mellett a klasszikus kánoni perjog
:kialakítására. Hallgassuk meg csak erről a szerzőt: "Az egyházi polgári bírás
kodás tárgya szernélyi és tárgyi tekintetben a Jcözépkor folyamán igen széles
körű volt. Ez következett az egyház akkori egyetemes hclyzetéből, az egyházi
jurisprudentla befolyásából ... valamint az állam dnfeníoris helyzetéből és te
hetetlenségéből... Szernélyi okokból az egyházi bíráskodás alá tartoztak kleri
kusok, szegények, özvegyek, árvák, utazók, kereskedők, hajósok ügyei. Tárgyi
szempontból minden lelki ügy; továbbá házassági ügyek, jegyesség, házassági
vagyonjogi viták, a származás törvényessege. alimentációs ügyek, tized, vég':'
rendelet, minden esküvel megerősített szerződés, örökösödési ügyek, uzsora
ügyek . " s ha a világi hatalom megtagadta az igazságszolgáltatást, az egy
házhoz lehetett fordulrii." Nem kétséges, hogya klasszikus kánoni eljárási jog
az egyház szelIem- és jogtörténetének kiemelkedő alkotása,' az egyházi jog
alkotás egyik legszebb remeklese. Ebből vett át bőven a Codex. Semmi kétség:
az eljárasi jog maga csaknem 400 kanonjával a Codex egyik legmodernebbül
feldolgozott része. Terjedelme mégis túlméretezettnek tűnik, ha arra gondo
lunk, hogy az újabb időkben kiterjedésük szerínt összezsugorodtak. jelentő

ségükben lecsökkentek az egyházi perűgyek. Laikus területen nem használják,
de még az egyházi életben is a bírósági eljárást mindinkább kiszorítja a köz
igazgatási intézkedés. A perjog általános jellegű része után ismét sokkal gya
korlatibb természetűek a sajátos eljárások jogszaöályai: a büntető, a házassági,
a szentelési per; majd a boldoggá- és szenttéavatási, végül a közigazgatási eljá
rások anyaga. Gyakorlati vonatkozása miatt rendkívül jó szolgálatot fog tenni,
főleg a Iclkipásztorkodó papságnak, a házassági köteléki perekről szóló 40
lapnyi kitűnő összefoglalás, míndenütt jó érzékkel adva a kárionokon túli gya
korlati útmutatásokat.
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A büntetőjogi részben érdeklődessel olvassuk, hogy ,,3 Codex ötödik
könyve az első teljes és tökéletes tudományosan készült büntetőkódex az egy
ház életében'''. A kánoni büntetőjog - a Codex nyemán - két nagy részre
oszlik. Az elsőben, tehát az általános részben, tárgyalja a büntett fogalmát.
jogi oldalát, a bűntettben szereplő személy alanyi bűnösséget, a szándékot,
gondatlanságot, felelősséget, beszárníthatóságot, illeve a beszárníthatóságot csök
kentő, vagy kizáró értelmi és akarati okokat. A bűntett tárgyi oldalát vizsgálva
szól annak minőségéről, súlyosságáról, fokozatáról, osztályzásáról, a bűntett

elkövetésének útjáról és a bűnrészességről. A második rész a büntetésekkel
foglalkozik, tisztázva azok fogalmát. célját, elméletét, a büntetések kíszabását,
vagy elengedését; a büntetések aktív és passzív alanyát. Ezt követi a gyógy
büntetések, vagy cenzúrák ismertetése. Talán nem érdektelen, ha felsoroljuk
az egyház bűritetőkódexében fogtait ama deliktumokat, melyekre meghatáro
zott büntetések vannak kíszabva. Ime: hithagyás, eretnekség, szakadárság; az
Eucharisztia profanízálása ; az egyházi hatalommal, a papi renddel, a szent
ségek kiszolgáltatásával való visszaélés; az egY'ház és annak szabadsága, az
egyházi személyek és dolgok elleni, az egyházi állások betöltése körüli bűnök;

a rnísepénzzel, búcsúkkal való üzérkedés, szentségtörés, ereklye- és okirat
hamisítás; halottgyalázás, templom és temető megsértése; káromkodás, hamis
eskü, babona; magzatelhajtás, öngyilkosság; párbaj; az egyéni szabadság, tu
lajdon, jóhírnév és szemérem elleni bűnök, A laikusokra kiszabott megtorló
büntetések főbbjei: az egyházi temetés megtagadása, cselekvéstiltás (inhahili
tas), aktív és passzív szavazati jog megvonása, pénzbírság, becsületvesztés (án
famia), A klerus tagjait sújtó főbb büntetések: működési kör korlátozása, teljes,

'vagy részleges felfüggesztés, a papi ruhaviselet eltiltása: letétel (depositio),
lefokozás (degradatío). Végigtekintve a Codex büntetőjogán. megállapíthatjuk,
hogy az egyház rendeltetésének rnegfelelően lényegében preventív jellegű,
gyógyító célzatú és észrevehetően spirituális természetű. Intenciója, hogy a
büntetésekhez csak végső esetben kell nyúlni. Ahogyan a szerző is hangsú
lyozza: "A cenzurakat nagyon óvatosan és indokolt esetben kell kJiszabni és
alkalmazni." Hogy ilyen szándék vezette az egyházat kezdettől fogva, mutatja
már a keresztény ókor pápájának. Nagy' Szent Gergelynek a nyüatkozata:
"Legyen szeretet, de nem elpuhító; legyen szigor, de nem elkeserítő; legyen
buzgalom, de nem módfeletti; legyen gyengédség, de nem túlzottan engedé
keny . .. A fegyelem szígora vezesse a szelídséget és a szelídség mérsékelje a
szigort." Óvatosságra int a büntetések használatában a trienti zsinat is: "A
kiközösítés kardját józanul és szígorú körültekintéssel kelJ használni."

Attekintve Bánk József rnűvét, megállapíthatjuk, hogyakánonjogának
erre a' második kötetére ds áll mindazon elismerés, amelyet a mű első köteté
nek megjelenésekor mondottunk a szerző kiváló módszeréről, világos feldol
gozásáról, a szakirodadom gazdag felhasználásáról és jól alkalmazható gyakor
latiasságáról (Vigilia, 1962 április). De megvannak a második kötetnek a maga
sajátos értékei is. Így a szerzö míndenütt figyelemmel van az egyházi jog
szabályok és a magyar törvényhozás érintkezéseire. Hasznos a vallásoktatásról
szóló 1957-es magyar kormányrendelet szószerintí közlése. Nagyon jó az is,
hogy hozza a Magyar Polgári Törvénykönyvnek a végrendelet alakiságát sza
bályozó tételeit. A különleges egyházi bíróságok közül fokozott figyelmet szen
tel a magyar prímást főtörvényszéknek.Ugyancsak adja az új Magyar Büntető

Törvénykönyv (1961) rövid áttekintését. Az MPtk Ó3 a MBtk j ogalkotásának
szernmeltartása mellett figyelmet szeritel a Iegúja'cb magyar jurisztísus szak
irodalomnak, ismeri és felvonultat ja a magyar jogtudomány régebbi és újabb
élvonalbeli múvelőít. így a kánonjogot kiemeli elzártságából és megteremti
annak szerves kapcsolatát az élő magyar jogelmélettel és gyakorlattat.

Emelik a könyv gyakorlati használhatóságát a Függelék gazdag ügvirat
mintáí a házassági kötelóki perekhez. Minden legkisebb perbeli 'cselekménynek
megvan a frappáns jogászi gonddal szerkesztett mintapéldánya, kezdve a ke
resetlevéltől a minden pert véglegesen lezáró harmadfokú ítéletig. Több mint
50 mintadarabon mutatja be valamennyi bírósági cselekmény periratát. Né
hány jó recursus-minta meg a gyóntatóknak ]25Z segítségére. Tekintettel a
nálunk kötelező polgari vhazassagra, teljes terj :,ldelmében csatolja a magyar
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polgári házasság 1952. évi IV. törvényét, melynek célja, mínt a magyar házas
sági törvény alaptörvényében kimondja, hogy "szabályozza és védje a házasság
és család intézményét, biztosítsa a házasságban és a családi életben a nak
egyenjogúságát, a gyermekek érdekeinek védelmét és előmozdítsa az ifjúság
fejlődését és nevelését." .Első helyen áll a Függelékben Serédi Jusztiniánnak
mind jogászi gondosságról , mind finom papi lelkiségéről tanúskodó mintaszerű

végrendelete. Magyar szív, egyházias lelkület és jogászi pedantéria szép szín
tézise ez a prímásí végakarat. Bánk József, aki nemcsak a jog művelésében

lépett a nagy magyar jogászfőpap nyomába, hanem mint udvari papja is kö
zelről ismerte annak emberi és főpapi vonásait, ezzel újabb szép emléket állí
tott neki.

A mű kimagasló értékei mellett szó férhet szerző ama törekvéséhez, hogy
a Codex gerincét képező második is diarrnadík könyvre a modern világi jog
szísztérnákból átvett alkotmányjogi és közigazgatásjogi sémát al!kalmazza. Mu
tatós eljárás ez, haszna is van, mégsem símul hozzá mindenestül a kánonjog
belső természetéhez. Szemben áH vele nemcsak több egyházjogász eltérő véle
ménye, hanem a Codex ilyirányú tartózkodása is. Valóban ügy látszik, inkább
közelftí meg az egyházi joganyag természetét a személyi, dologi és cselelemé
nyi (personae, res, actíones) jogra való felosztás, mínt az alkotmány- és köz
igazgatási jog szerinti rendszerezés. Nehéz is volna megmondani, mennyivel
van inkább helye a káplán áthelyezését szabályozó kánonnak az alkotmány
jogban, mint például a szeatségek kiszolgáltatását Irányító [ogszabályoknak?
A kérdés azonban gyakorlatilag nem jelentős, inkább tudományelméleti jellege
van. Szerzőt is a szellemi szabadságára kényes szaktudósnak míndig többre és
világosabbra való törekvése vezette, s hozzátehetjük: könyve és rendszere
számára a maga elméletét megnyugtatóan igazolja is.

Igaza van szerzőnek abban is, hogy az egyházjog értékét lcíemelí. A jog
- frja -"védi az egyház híerarchiáját, a hit és erkölcs tisztaságát, őrzi a ki
nyilatkoztatás forrásainak integritását, az egyház liturgikus rendjét, óvja a
külső pasztoráció szabályos menetét ... Az egyeseket is védi ... azaz nem az
elnyomás eszköze, hanem az egyházi közrend hatásos biztosítása mellett az
egyéni szabadság garancíája is... A jog nélkül a közösségí élet elképzelhetet
len. A jog az a sínpár, melyen az élet vonata halad, és roppant veszélyt jelent,
ha kísfklik pályájaról ... Olyan, mint a levegő: nélkülözhetetlen. Ha van, nem
veszünk tudomást róla, de ,ha hiányzik, életünk kerül veszélybe." De nemcsak
igazolja a ma érvényes kánoni jogrendszert, hanem intuitív pilantással rámutat
az egyházi törvényhozásra váró új feladatokra is. "A kánoni jog nem holt
jog. " Az egyházi törvénykönyv nem lezárt 'kódex; szakadatlanul számos
problémával kerül szembe, ezeket új jogszabályokkal kell megoldania... Az
egyház joga rugalmas, hajlékony és (a tételes és természeti isteni jog .korlá
taín belül) alkalmazkodik rninden történeti szükséglethez. Ezt dokumentálja
a mcstaní II. Vatikáni, a XXI. egyetemes zsinat is, amely ... mint a világegy
ház püspökeinek törvényhozó testülete, az új világban új törvényeivel új utat
vág az egyház számára."

Bánk professzor kétkötetes műve kíváló szaktudományos alkotás, mely jól
egyezteti a tudományos igényeket a gyakorlatiasság kívánalmaival. Imponáló
tedjedelmével és alapos feldolgozásával kánonjogi irodalmunknak kiemelkedő

nyeresége, Elismerés illeti a Szent István Társulatot, hogy az értékes művet

tetszetős külsöben megjelentette, s az egyházi személyeken kívül az érdeklődő

közőriség részére is forgalomba bocsátja. Az előállítást végző Pécsi Szikra
NYomda is derék munkát végzett.. (Félegyházy József)

PILINSZKY JANOS: REKVIEM. Az irodalmi élet ismerői pártállástól.
esztétikai és világnézeti felfogástól függetlenül egyetértenek abban, hogy Pi
Iínszy János a mai magyar líra egyik lcgizgatóbb alakja. Egyéniséget valami
kamaszos varázs veszi körül, fiatal költők vallják mesterüknek, s ritka, nehe
zen megközelíthető költeményeit egyetemi hallgatók dúdolják magukban. Ta
lán a "vérükkel értik", mint egykor Adyt, talán nem is akarják érteni, csak
a hang bűvölete igézi meg őket, amely olyan tisztán cseng ki a néma versek-o
ből is, rnintha magának a költőnek panaszos-éles szavát hallanánk.
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A Rekviem csak kötetnek új, a bennefoglalt művek ismerősek. Az elején
másfél tucatnyi vers; néhány közülük már húsz éves, a költő első ifjúságának
tanúja. néhánya Trapéz és korlát kötetből való, s mindössze kettő, az Utószó
meg a Nagyvárosi ikonok nem szerepel még az 1959-'ben megjelent Harmad
napon kötetben, a költő verseinek mindmáig leggazdagabb gyűjteményében.

A versekhez a címadó "film.vázlat" s a Sötét mennyország című oratórium
kapcsolódik: mindkettő folyóiratokból ismert alkotás,

Mi a titka ennek a különös költészetnek. amely húsz éves, és mégis ka
maszosan fiatal, ismert és mégis annyira újszerű? Ha erre a kérdésre választ
keresünk, elsősor:ban Pilinszky képeire kell gondolnunk. A modern regény az
idő forradalmában született, a modern költészet hajnalánál a képek forradalma
áll.

A költői nyelvnek rnímdig jellegzetes eleme volt a' kép: jelzők, hasonlatok,
metaforák. S az Izlés forduléit rníndíg tükrözi a képhasználat módosulása. Cso
konaí nimfákkal népesíti be a kisasszondi határ kákasátraít, Vörösmarty ten
gervészes éjt lát a magyar hölgy Ihajfürtjeiben, Petőfi versében kiűzött király
a lebukó nap, Juhász Gyulánál rnesszí rónaság az esti ég, amelyen pásztor
ként ballag a hold, s világító égi tanyák a csillagok. A modern költészet
azonban nem egyszerűen új képeket 'hozott a régieik helyett, hanem másképp
fogja föl a költői kép szerepét és föladatát.

Csillaghálóban hányódunk
partravont Ihalak,
szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap ...

A Rekviem első képe (a Halaka hálóban című vers 1942.;ben a Vigiliában
jelent meg). biztosvonalú rajzával ragad meg. De nemcsak rajz ez: az űr száraz
itt, a víz suttogó, s a Csokonaítól' örökölt trochaikus ritmus (a Reményhez
szóló óda strófáinak ritmusa!) lüktetésében a hányódó haltestek pattogó tánca
zenél. Minden érzékünkre ratelepszak ez a költemény, mint valami rémálorn,
amely idegeinkben továbbél az ébredés után is. Ebben a szükszavü és nagyon
anyagszerű, vagyis tiszta költői eszközakkel kibontott látomásban van valami.
dantei, valami romantika előtti pontosság, mintha a költő, miközben megéli
ezt a rettenetet. kívül is állana önmagán, s tárgyilagos szemlelőként a diag
noszta pontosságával rögzítené minden tapasztalatát. De meglepetésünk ak
kor tetőzik, ha az első újjongás után megkérdezzük, hogy mit jelent, hogy
voltaképpen mi ez a kép? Metafora? Allegória? Szimbólurn ? A stilisztika
régi kategóriáival nem lehet megközelíteni. Hasonló és hasonlított, kép és
képbe öltöztetett valóság menthetetlenül egybemosódik itt. A hal kép, a csillag
realítás, s az egész lidérces álom a valóságnak lehető legpontosabb, prirnér
megragadása.

"Azelőtt" a költői képek a bőkezű Iaritázia ajándékai voltak, s mindíg az
olvasó vagy legalábbis a kifejezés kedvéért születtek, "Szeretném magam meg
mutatni ..." - vallotta Ady, és minden költői eszközt a megmutatás szolgá
latába állított. Píílinszrky rnonologízál, s a képei magának-való emlékképek
- sokszor rómképek. kényszerképzetek. A költői kép nála - mint valamikor
Rimbaud-nál s Rimbaud nyomán a mederneknél annyiszor - nem illusztráció,
nem forma, hanem tartalom, s 'költeményei nem egy-egy élményt bontanak
kd jól megválasztott képek segitségével, hanem egymásra hulló képek, látomá
sok sorát vagy egyetlen mind élesebbre rajzolódó emléket rögzítenek felejthe
tetlen egyértebműen.

Ha nyomon követhetnénk egy-egy Pilinszky-vers genezisét az első kidolgo
zástól a mai, érett változatáig. igazolhatnánk, hogy a költő tudatosan gyomlál
verséből mindent, ami nem képszerű, nem azért, hogy maga elrejtőzzék a ké
pek rnőgé, hanem mert érzi. hogy versében a kép az elsődleges, a többi ma
gyarázkodó, oda nem illő töltelék. De figyeljük csak azt a huszonegy költe
ményt, amit a kötet elénk ad! Ha 42-ben látomásszerű a Halak a hálóban, a
háborús és Iáger-képeket irögzítö versek után még inkább az a Iegújabb kettő,

az Utószó vagy a Nagyvárosi ikonok.
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A Paris Journal t olvasod.
Tél van azóta, téli éjjel.
Meateritesz a közelemben,
megágyazol a holdsütésben.

Lélekzet nélkül vetkezel
éjszakáján a puszta háznak.
Inged, ruhtui leengeded.
Mezítelen sírkő a hátad.

Mallarrnónak panaszkodott Degas, hogy túlságosan sok a gondolata, s nem
tudja megfelelően rendezni, versbe foglalni őket. Mallarmé így felelt: "Nem,
gondolatokból, szavaikból épül a vers." S Valéry, mikor mínderről beszámol;
felujjong: "Igen, itt van a titoknak a nyitja" Nem gondolatokból, képektől

épül a vers, mondhatná Pilinszky, képekből. amelyek a rémálom élességével
rajzolódnak ki s az asszociácíók szeszélyes egymásutánjában hullanak egy
másra. Képekből. melyek többé nem a költői élmény másoik számára felöltött
köntöse, hanem az élmény maga.

Sehol se vagy. Mily üres a világ.
Egy kerti szék, egy 'kinnfeledt nyugágy.
Éles kövek közt árnyékom csörömpöl.
Fáradt vagyok. Kimeredek a -földből.

Mint a filmvásznon egymást kergető képek, magyarázat nélkül, "némán'"
vetődnek elénk a költő képei Nem teremti, csak regisztrálja őket, és velünk
együtt beléjajdul abba, amit lát.

Sokmindenről kellene még szólni Pilinszky képeivel kapcsolatban. Be le
hetne mutatní, hogy válik az elvont valóság is képszarűvé verseiben ("A szo
morúság tétován / kicsordul árva számon. / Mívé is lett az anyatej ...). Meg
figyelhetnénk. hogya film perspektívaváltásaival hogy tud részbenyomásokat
monumentálíssá növelní, hogy tud díszletként megmozgatní erdőket, falvakat.
Kellene beszélni arról, amit a németek sinnliche Irrealitat-'Ilek neveznek, s mí
legszívesebben ,;képtelen kép"-nek mondanánk, tí., hogya lélek vásznaira ve
tülő képek egyszer-egyszer anyagszerűtlenek, az anyag legelemibb tulajdonsá
gait meghazudtolók lesznek, anélkül, hogy képszerüségüket elveszítenék. Ehe
lyett azonban széljunk még valamit a Pilinszky-versek zenéjéről. Kosztolányi
s a Nyugat formaművészei után szegényesnek tűnhetik föl az a daUamvilág,
ami az ő költészetét jellemzi. De ez az egyszerű, kántáló dallam, képeinek
méltó kísérete. Pilinszky isdlyanfajta költő, aki Babits szavával élve "szinte
matematikai' súlyt ad a szavaknak, s valóban az antikokra emlékeztető inver
ziókkal emeli versét egy éteri világba, magasan a próza szintje fölé:

De virrasztván a számkivettetésben
mert n~m alhatom akkor éjszaka,
hányódom én, mint ezer levelével,
és szólok 'én, mint éjidőn a fa.

Sokáig időztünk a formai elemek boncolgatásánál, rnert Pilinszky költői

formavilága sokszor egészen újszerű. A klasszikusokon vagy akár a Nyugat
költőin nevelkedett olvasó nehezen tudja érteni, talián élvezni is. De ennek a
költészetnek újszerűsége nem csupán formai természetű. A forma forradalma
rnögött míndig az élményvilág újszerűsége áll. "Mert olyanokat éltünk meg,
amire / ma sincs ige" - mondja Illyés Bartólkot ünnepelve, s "Picasso kétorrú
hajadonai. hatlábú ménjei" meg Bartók disszonanciái mellett Pilinszky meg
magyarázhatatlannak tetsző lírája is ebből a volt eszJközökJkel elmondhatatlan
fájdalomból fakad.

A "fül" szerint a kötet vallomásai "a századunkat megrendítő embertelen
Bűnről" szólnak, s a benne szereplő verseken kivétel nélkül ott a "háború
döbbenetes árnyéka." A láger és a háború világa azonban Pilinszky számára
szimbólíkus táj is: kép és valóság egybekapcsolódásának rejtelmes törvénye
szerint. A lélek magánya teremtette, s az eszmél bennük mindig öntudatra.
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Pilinszky a magány költője, egy kozmikus magányé, amelyet nem old föl sze
relem vagy barátság, nem enyhít a természetben való elpjhenés. Ez a magány
az Isten relé kiált: "Idegen egeid alól; valaha is kiásol?" "A Kreatura könyö
rög I leroskad, megadja magát ..." S a Rekviem gyásza fölé daloló diadallal
emelkedik a Harmadnapon íve.

A versekről szólva nem is elemeztük a filmnovellát s az oratóriumot. Pe
dig mindkettő figyelemre méltó alkotás. Pilinszky nagyon egyéniségéhez illő

műfajra talált bennük. Ha költeményeiben filmszerű képpé oldja a Iírát, no
vellájában képek sorozatává bontja az elbeszélést. Oratóriuma viszont nyelvé
nek, képzeletének zenéjét teszi a művészi kifejezés egészen kimagasló hordo
zójává.

Rimbaud-t s Mallarmét ernlegettük: ha valamitől, az Ő sorsuktól féltjük
Pilinszkyt. Amit alkotott, márís jelentős. Aggódva várjulie fejlődik-e még?

'rTótfalusy István)

A TARSASÉLET ERKÖLCSI VONATKOzAsAI. Sokszor vádolták a kato
licizmust azzal, hogy a tökéletességre törekvő hívőtől a fízikaí és lelki ma
gányba vonulást kívánja meg. Erre ugyan cáfolat már azoknak a nagy szent
jeinknek élete is, aJkiJk eleven kapcsolatokat tartottak fenn a maguk korának
embereivel és részt vettek a társasági életben, de még világosabban kitűnik

az állítás téves volta a katolíkus morálteológusok idevágó tanításából. Ezek a
morálteológusok természetesen elsősorban valláserkölcsi nézőpontból foglal
koznak a társasági élettel, tanácsaik és tapasztalataik azonban annyira álta
lános érvényűek, hogy eligazításnak vehetjük azokat a társasági élet egyéb
vonatkozásaiban is.

Richard Bruch. gráci egyetemi tanár abban a rendkívül érdekes tanulmá
nyában, amelyet a Theologie und Glaube tett közzé, egyáltalán nem tagadja,
hogy volt egy időszaka a keresztény aszketizmusnak, amikor megkívánta a
társasági élet s még inkább a társas szórakozások kerülését. Kempis Tamás
is például az otthon magányát helyesebbnek mondja, mint "a szeretett embe
rekihez való ragaszkodást". Ezzel szemben Szalézi Szent Ferenc már koránt
sem látja a társas érintkezést annyira károsnak a lelk! életre. Odáig még nem
ment el ugyan, hogy egyenesen ajánlja is az istenszerető lelkeknek a világi
szórakozást, bizonyos körülmények között azonban megengedi azt. "A társa
ságtól menekülni - olvassuk a Philoteában - azt jelenti, mintha kevésbé
becsülnők vagy éppen megvetnők embertársainkat: viszont futni a társaság
után annyit tesz: nincs dolgunk, haszontalan életet élünk." Tanácsa az, hogy
kerüljük a kicsapongó és mindent túlzásba vívő emberek társaságát. Ajánlja
azonban az erkölcsös emberekkel való időtöltést, amely a pihenést és kikap
csalódást szolgálja.

Igen figyelemre méltó Fénelon álláspontja, aki azt írja, hogy ha valakinek
társadalmi kötelezettség folytán reszt kell vennie valamely társasági összejö
vetelen, lelkismeretfurdalás nélkül teheti azt. "Mert az emberekhez való viszo
nyunkban a nyíltság hiánya és a száraz, rezervált magatartás arra jó csupán,
hogy másolk rossz képet alkossanak a vallásról, amellyel szemben úgy is elő

ítélettel vannak. Ök ugyanis azt híszbk, hogy csak bús és komor élet követé
sével lehet Istennek szolgální." Mindenesetre javasolja, hogy az ilyen "hét
köznapi és nyilván vidám életből" adódó veszélyeket ellensúlyozzuk lelki 01
vasmányokkal és írnádságokkal, amelyekre reggel és este rendszeresen időt kell
szakítani. "Mert a magányban Jézus lábánál szívünk minden sebe meggyógyul
és eloszlanak a világ kedvezőtlen hatásai."

A protestánsoknál a társasági élet különböző megítélésével találkozunk.
Luther kifejezetten helyeselte a vidám társas összejöveteleket. Ö maga is szí
vesen időzött barátainak és tanítványainak társaságában. Tőle eltérően Kálvin
nem akart tudni vidám összejövetelekről és a társasági élet számára csupán
korlátolt lehetőségeket engedélyezett, A XVIII. században azután a protestáns
erikölesbölcselők egészen pozitív módon foglaltak állást az illendőség határai
között tartott társasösszejövetel mellett. Gottfried Less (t 1797) például 'kere
ken kijelenti: "A kereszténység szelleme társasági szellem." Karl Friedrich
Bahrdt (t 1792) neves protestáns teológus szerint nélkülözhetetlen az ember
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számára, hogy ismeretségi köre legyen, amelynek tagjaival időniként összejön,
felüdül, műveltségét, és emberismeretét gyarapítja. A társasági életben meg
nyilvánuló luxust azonban "az emberiség pestisének" minósítd.

Behatóan foglalkozik a katolikus morálteológus Johann Michael Sailer
(t 1832) A k.zresztéru] erkölcs kézikönyve című munkájában a társasélet éJ:t.é..
kelésével. Műve egyik fejezetének címe: "A Iegelsőbbrendű egyéni és társa
dalrní kötelesség a társadalmi kapcsolat fenntartása." Saller maga is társaság"
kedvelő ember volt, asztalánál naponta 10-12 tanítványát látta vendégül ebéc
den, esténként pedig professzor barátai jöttek el hozzá salokozni. Fent emlí..
tett kézikönyvében azt írja a társaséletről, hogy az olyan intézmény, amel)'
ösztönzi és megerősíti az emberi erőket. Aihol tehát nincs, ott ki kellene épí
teni, ahol pedíg van, ott arra kell törekedni, hogy tovább fejlődjék. Társaság
megválasztáséban azonban vezető szempont legyen, hogy az javára váljék az
erényességnek és fokozza a kötelességtudatot.

Sailer egészen gyakorlatias tanácsokat is ad arra vonatkozóan, hogy md
képpen váljunk igazán jó társas lénnyé. Hangsúlyozza többek között, hogy
mínden társaság lelke a bimimatkeltő jóság és a hűség, A társalgás rnűvésze

iéhez tartozik, hogy megértsük mások gondjait. Különösen megszfvlelendőnek

mondja ezeket a szabályokat: "Tanulj meg hallgatni, kérdezni és felelni. En
gedd, hogy félbeszakítsanak, ne tartsd soha olyan feszesen a beszéd fonalát,
hogy más ne tudjon bekapcsolódni a társalgásba. Ne tégy úgy, mintha a tudás
egyedül a te kíváltságod volna." ... "Hagyd, hogy mások vásárra vigyék érceí
ket, de ha te a nem nemes ércet a te aranyoddal tudod beváltani, akkor tedd
azt." Nagyon gyakori társalgási hibára hívja fel Sailer a figyelmet, amikor
arról szól: nem szabad túlságosan soikat időzni egy tárgynál. mert a beszél
getés akkor olyan lesz, mínt a kimosott 'rongy, amelyet mindenki megúnt már.
A társaság sava-borsa Sailer szerint a vidám, de míndig nemes irányű tréfa.,
Ne sértse senkinek az érzékenységet, ne sebezze meg a gyengéket, az Iegyen
a célja, hogy elsimítsa a gondterhes redőket. Nagyra értékeli Sai'ler a társas
játékokat is, ha távoltartanak tőlük mindent, ami ronthatná az ártatlan jó
'kedvet. Mértékkel űzve nemcsak büntelen időtöltést jelentenek, hanem eny
hítík az idegek feszültséget és erőt gyűrtenek az újabb munkához, A szüksé
ges felügyelet mellett az úgynevezett műkedvelői színjátszást, valamint a zárt
körű bálokat és családi táncos összejöveteleket is megengedhetőnek tartja.

Franz Xaver Linsenmann, a múlt század közepének kiemelkedő rnorál
teológusa szerínt a társasélet hozzátartozik az emberhez, a társas kötelezettsé
gek ápolása [ótékonyságra 'és erényre taníthat és az embereik nernesítését szol
gálja, "Aiki elutasít minden kapcsolatot, hatalmas segítőeszközt rabol el magá
tól, amely átsegíthetné az élet nehézségein. Nem egy önmagába fordult kedély
sorsa a kétségbeesés lett volna, ha magára hagyják. A magánya lelki élet téli
fagya."

Ma már kétségünk sem lehet arról - állapítja meg Bruck professzor -,
hogya keresztény erkölcstan, ha bizonyos érthető fenntartásokrkal is, nemcsak
helyesli, de egyenesen kívánatosnak tartja a keresztény hívő részvételét a tár
.saségí életben. A probléma azonban új oldalról vetődik fel, mert a társas élet
hagyományos fortmái szűnőben vannak. A modern ember egyre fokozódó meny
nyiségben készen kapja a szórakozásokat, A legtöbb társas-eseményt színte
intézményesen szervezík: az egyéni kezdeményezésnek egyre kevesebb szerepe
van. Különösen erős hatással jelentkezik a rádió és méginkább a televízió.
Ezek már a családon belül is a minirnálisra esőkkentik a beszélgetést, az esz
mecserét. Vegyük még figyelembe az autót is, amely a hétvégi kirándulások
lehetőségével gazdag egyéni élményeket kínál és a régebben megszekott tár
sasági életet háttérbe szor ítja. Egyes morálteológusok mindezek alapján már
a több ember kőzöttí közvetlen kapcsolatok elsorvadásától tartanak, holott a
társasági élet, amelynek oly sok értékes vonása van, megérdemli, hogy meg
őrzésén fáradozzunk. Főleg az ifjúságra kell gondolnunk, amelynek számára
lelki gazdagodást és magasabbrendű erkölcsi élményt jelent, ha az igazi, neme
sen emberi társasági élet nermái szerint kapcsolatot építhet ki mind az idő

sebbekkel, rnind a maga kortársaival. rfUjlaki Andor)
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