
vezetet, ha nem célt, csupán eszközt
látok bennük, ha megvan bennem a
kívánkozás a természetfeletti után.
Szent Agoston mondta: "Tetszel· az Is
tennek, ha az Isten tetszik neked."

Az igazán keresztény ember alap
magatartása, hogy mindabban, amit a
jóra törekedve cseLekszik, ne az Ő,

hanem az Isten elgondolása érvénye
süljön. Akkor pedig megnyugvásául
szelgálhatnak Norwíchí Juliannának,
a középkor egyik elismert rnísztikusá
nak (tl413) szavai: "Minden ember,

NAPLÓ

aki az Istenhez való eljutást válasz
totta élete végső céljának, biztos le
het, hogy ő is kiválasztott. Maradja
tok ebben mindvégig hűek; mert az
igaz Isten akarata az, hogy mi oly
rendületlenül bízzunk a mennyei bol
dogság elérésében, mint amilyen bíz
tosak leszünk erről, amikor már a túl
világon vagyunk. És' alázatosságunk
ban és hódolatunkban minél több jó
érzéssel és örömmel tölt el minket ez
a biztonság, annál tetszőbb Istennek."

Kosztolányi István

HOGYAN ÉL ÉS DOLGOZIK VI. pAL PAPA? XXIII. János pápa nem
csupán az egyház életében kezdett új korszakot. Új stílust vezetett be a pápa
napirendjében, magatartás-ában is környezete és a világ felé. Utóda, VI. Pál
pápa etekintetben is követője, sőt - elég csak utazásaka utalnunk - tovább
léP a nagy előd által megkezdett úton. Ezért is figyeli érdeklődéssei a katoli
kus és nern-katolikus vílágközvélemény, hogyan tölti napjait Szerit Péter
apostol jelenlegi utóda.

A pápa napirendjéről több nagy katolikus lap hozott már riportot, többek
között az Universe. Legutóbb egy nem-katolikus lap, a párizsi France-soir római
tudósítója, Jean Neuvecelle egy lausannei könyvkiadó megbízás-ából egész köny
vet írt a Vatikán életéről, Ebben külön fejezetet találunk a pápa napirend
~l.

A csöpp kis közösségben, amely a pápa legszűkebb környezetét alkotja,
!korán kezdődik az élet. A pápa már hat óra előtt felkel. Egyedül hozza ma
gát rendbe fürdőszobájában, megborotválkozík, felöltözik, magára ölti fehér
reverendáját. Fél hétkor kilép hálószobájából. Egy helységén és egy folyosón
kell csupán áthaladnia, hogy elérje a kápolnáját, Ilyenkor már ott van ma
gántltkára, Macchi abbé is, aki mílánóí bíboros érsek korában is titkára volt.
A tenyérnyi sekrestyében egy augusztínus testvér ekkorra már elkészítette
a napi liturgiának megfelelő miseruhát, s készen áll a mínistráiásra a Szerit
atya komornyikja s egyben gépkocsiveze1Jője, aki a pápa régi bizalmas barát
jának, BonomeUi Castel Gandelfo-i gondnokalak az unokaöccse. A pápa ma
gára ölti a míseruhát, az oltárhoz lép, széles mozdulattal keresztet vet és halk
hangon elkezdi a lépcsőimát ...

Az egyház feje tehát éppúgy a misztikus áldozattal kezdi napját, mLnt
mínden katolikus pap. (Napközben is többször megszakítja munkáját, hogy
Imádkozzék, elvégezze a breviáriumot, elmélkedjék.) A mise után a széles sze
mélyzeti márványlépcső ajtaján halkan megszelal a csengő. Egy pápai csendőr

indul erre a napilapok első adagjával - a legfontosabb római, milánói, bo
lognai és külföldi újságokkal. Egy másik csengetésre a pápai élelmezési hiva
tal alkalmazottja átviszí a konyhás nővérnek a zsemlyéket, a kétszersültet,.
a többi reggelihez valót, majd pedig feljegyzi magának az aznapi további
étkezésekkel kapcsolatos rendeléseket.

A Szemeatya háztartásáról részben a pápai élelmezési hivatal, részben a
vatikáni kormányzóság gondoskodik. Utóbbinak megbízottja szerzí be azokat
a cikkeket, amelyeket Róma város üzleteiből, áruházaiból, piacairól kell vá
sárolni. Egy sereg élelmiszer a pápai mintagazdaságból kerül ki, amelyet
még XI. Pius pápa létesített a Castel Gandolfo-ipápai nyaraló területén.
Innen, a "kastélyból" jön a tej, néhány saltféleség, az olaj, a bor, a szőlő, a
füge és az évadnak megfelelő egyéb gyümölcs, a Rómában nagyra becsült
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birkahús, valamint a tojás. .
VI. Pál pápa reggelire egy csésze nagyon erős kávét iszik kevés tejjel,

hozzá nagyon könnyű kétszeesültet fQgyas.zt, amelyet a Mílánó melletti Pa
'vdában készítenek. Közben gyorsan, de fi,gyelmesen átlapozza a napüapokat,
A reggelthez egyébként elébe teszik az első sajtoszemlét is, amelyet az állam
titkárság készít. Ebben az éjszaka folyamán érkezett legfontosabb jelentése
iket foglalják össze. A Szeritatya. mínt tudjuk, hosszú éveken át a vatikáni
politika egyik vezető és felelős személyísége volt. Még ebben az időben meg
szekta, hog rruielőtt megkezdi napi munkáját, vizsgáló pillantást vessen a vi
lág helyzetére. Végtére is nem találn; a földön olyan zúgot, ahol a gondjaira
bízett egyháznak ne volnának hívei.

A 'reggeli után a Szeritatya lemegy -magánkönyvtárába. Az apostoli pa
'Iota harmadik emeletét. ahol a pápa magánlakosztálya található, egy kis
felvonó köti össze a lejeblb feikvő hivatali helyiségekkel. Ugyanezt a felvonót
használja, ha !ki akar jutni a palotából : a lift leviszi a kis udvaríg, ahol a
gépkocsija várja.

A felvonót már- 'régebben építették a pápai palotában. E['edetileg kézi
hajtású szeekezet volt. Egy tucat megtermett ember kellett hozzá, hogy mű

ködésbe jöjjön. Pápai jelvényekkel díszített hatalmas szék van benne, hozzá
erősítve a kabin falához. A falon e,gy ezüst plakett látható, amely Szerit Krís
iófot ábrázolja. XI. Pius pápa helyeztette oda. A felvonót azóta villamosí
tották.

A felvonó ,tehát leviszi a Szentatyát a harmadik emeletről a hivatali he
lyiségeihez s ezzel megkezdődik számára a végeérhetetlen munkanap, A mun
ka hatóköre, területe- az egész világ. Ahány 'kihallgatás, annyi feladat,
nem egyszer súlyos probléma. Hol sürgős üzenetet. riasztó jelentést kell a
pápának átvennie, hol határoznia, nyílatkoznía olyan kérdésekben, amelyek
ben egyedül ő dönthet, A rendes pápai kihaIlgatások je.gyzéike egész kis kö
tetet tesz ki. Év elején állftdák össze, pontosan rnegálfapítva, melyik rnikorra,
a hét rnelyík napjára, órájára esik. Ezeken a rendes káhallgatésolcon a vi
Iágegyház kormányzatának, mondhatní: minísztériumainak, az egyes korigre
gácíóknak a felelősei és vezetöi jelennek meg a pápánál és beszélik meg vele
a fű;vQ ügyeket. A pápa rendszeres elfoglaltságát alkotják az értekezletek Ts.
amelyeket államtitkárával és közvetlen munkatársaival tart.

A rendes kihallgatások közé iktarf:jáJk be a rendikívüli kihallgatásokat. Ezek
száma, vádfaja színte meghatározhatatlan. Ide tartoznak a bíborosok és más
egyházi föméltóságok rendkívüli látogatásai, a világegyházat átfogó és ke
vesztü! hálózó szerzetesrendek főnőkeinek meghallgatásaí, a különböző érseki
és püspöki "ad Jdmima" Látogatások, katolikus és nem-katoldkus szcmélyiségek
ti:sztelJgése~, amelyekben a pápának a külső világgal való érintkezése és kap
csolata valósul meg. A Szeritszékhez akkreditált diplomaták politikai prob
lémákkal keresik fel. a Szentatyát, Nunciusok - a pápa diplomatát - je
lentkeznek, hogy beszámoljanak e.gy-e,gy ország katolicizmusának helyze
téről, nem egyszer kényes kérdéseiről. Új diplomaták adják át magy pom
pával megbízó Ievelüket, megfelelő helyesen árnyalt hangnemben ken váj
Iaszolrrí tisztelgő szavaikra. küMiIlösen, ha nem-katolikus, vagy éppen ellen
séges érzületű országok diplomatáíról van szó, Alkalomadtán egy-egy államfő

tesz hívatales és látványos Iátogatást, televíziós kamerák pergőtüzében, ame
Clyek a Föld legtávolabbi sarkaéba is elviszik a szertartásos találkozás képét.
Máskor egy-egy nem...katolíkus öceresztény egyház! vezető testvéri, de óvatos
látogatását fogadja a pápa,

S itt vannak azután az ún. nyilvános Jeihallgatások is. A vatikánt fogadó
termekben, az udvarokon, olykor a Szerit Péter-bazildkában hatalmas töme
gek s,'*"akozD.aJk föl, hogy megláthassák a pápét, halIjáJk hangját és vegyék
áldását. Más tömegek - számukat nem is lehet megállapítani - a rádió és
televíziós készülékek előtt várják a pápa megjelenését, szavait, áldását. Nem
-egyszerű feladat azzal a tömeggel sem szembenézni, amely vasárnaponként
a Szerit Péter-téren gyűlik össze. Többnyi:re érdekességet kereső túristék
ezek, akiknek világias Ieíkesedéeét a pápának kell közös írnába átvirmie,
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'Ott varmek végü), de nem utolsó sorban, a nagy litu~gik,us események, mint
a boldoggá- vagy szenttéavatások megragadóan szép, de a pápa erejét nagyon
is igénybe vevő szertactásaí.

A felvonó délután két óra rtájbai11 vdszí fel újra a pápát magánlakosztá
Iyába, hogy a napi munka közben, amely korántsem ért véget a kimerítő

délelőttel. k,is időre megpihenjen.
A szerzetesnők a délelőtt folyamán már kitakarították a pápa szobáít,

a tágas konyhában a villanytűzhelyeken elkészítették az ebédet. Az élelme
zési hivatal gondoskodott a megrendelt dolgokról. Macchi abbé, a magán
titkár; a pápa dolgozószobéjának asztaláira odakészítette az újabb újsághegyet.

A pápa, követve XXIII. János példáját, nem egyedül fogyas~tja el ebéd
jét. Rendszeresen vele étkezik magántítkára, akihez ,gyakTan csatlakozilk a
pápa egy-egy munkatársa az államtdtkárságról, valamelyik egyházi méltó
ság, aki ideiglenesen tartózkodik Rómában, egyuk-másik testvére, külföldí ,
barátja. Az ebédet - míután együtt elmondták az asztali áldást - a fehérbe
öltözött komornyik szolgálja fel. A pápa konyhaján lombard ízlés szerínt főz

Inek, kerülik a tésztát és ,a nehéz római ételeket, a leveseket részesítik előnyben.

Levesen kíVÜlI legtöbbször rtzottóbóí, egy vékony' szelet húsból, .gyümölcsből

és egy csésze kávéból áll a pápa iebédje. .
A rövid ebéd után a pápa rnámis folytatja mumkáját. VI. Pál éppen olyan

rnozgékony, mlnt XXIII. János volt. Szenvedés neki, ha nem mozoghat, S
nem ,akar a pápai palota foglya maradni. Néha a vatikání kertben autózik.
A kertet Ilyenkor nem ürítík ki, mímt ahogyan XII. Pius pápa idejében tetrlJék.
Legtöbbször azonban tkihaj.tat a Vartikánlból: egymásután keresi fel a római
plébániákat, előszeretettel a külvárosok egyházközségeít, megáll egy-e.gy je
lentősebb templom, szentély előtt. Gyakran tesz váratlan Iátogatást egy~egy

gyermekkórházban, szegénvházban, aggok menhelyén, barátságos vizit ke
retében tapintatosan ellenőrzí valamelyik Kongregáció rnunkáját, a hivatalos
etikett mellőzésével bekopogtategyik-másik :fjőpap barátjához, vagy hiva
talosan meglátogatja valameíyík római papnevelő intézetet, egyetemet. Hyen
kor a pápa többnyire Róma püspökeként lép fel, Nem feledkezik meg azon
bari arról sem, hogy ő laz egész viIágegylház feje ds, tehát Román kívül is
meg ikelI mutatkoznía. Nagy fekete Mercedes-kocsiját ma már jól ismeri
Róma népe. Plexi-üveg tetejét egy szerkezet segítségével könnyen el lehet
mozdítaní, hogy a pápa megáldhassa az utcai tömeget.

Az imént említést tettünk ai vatikáni kertekről és a pápa mozgékonysá
gáról, Minthogy nem akarja a kerteket lezárni a maga sétái kedvéért, a kör
nyezete pedig szabad és nyugodt sétahelyet kíván biztosítani számára, az idén
nyáron nagy munkába kezdtek a vatikáni palota tetőteraszaín: kertet és
sétahelyet létesítenek itt a pápa részére. Rövid délutáni sétája végeztével VI.
Pál visszatér ,a v,at,ikánipalota harmadik emeletére, ai saját dolgozószoba
jába, ahol Milánóból ide hozott könyvei, egy '!"égi Madonna-szobor és egy
XVI. századi feszület emlékeztetik egykori érsekf jhívatalának hatalmas íro
dálára. Itt most újabb feladatok várják. Ilyenkor dolgozik ,a különbözö meg
nyilatkozásain, 'encíklíkáin és beszédein, amelyekben az egyház híveihez vagy
az egész emberiséghez fordul, Ilyenkor tanulmányozza a különböző hivatalos
ügyeket lis, arnelvekoeo döntéseket kell hoznia. Alkonyat tájban k,áJpolnájába
megy, majd imái végezitével visszatér a dolgozószobájába, hogy folytassa ma
gányos munkáját, vagy pedig hogy bizalmas megbeszéléseket folytasson va
larnelyik munkatársával, elsősorban természetesen az államtitkárság vala
melylilk felelős személylségével.

A pápa rnninkáját csak rövid udőre szakítja félbe a vacsora. Utária rövid
időt szentel a televíziónak is, amelynek fejlődését mílánói taJrtózkodása óta
figyelemmel kísérl.

Csakhamar leszáll a Vaníkánra az est és a csend. Csak a hatalmas Szent
Péter-tér két nagy szökőkútja csobog. Mindenki aludná tér. Utoljára még
Macchi, a pápa magántiükára is, aki rendszerint sokáig ott virraszt a p~pa

dolgozószebája körül.
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A Szentatya, mielőtt elmondaná esti imádságát és nyugovóra térne, egy
ideig pihenésképpen olvasgat, Atnézi az érdekesebb új könyveket, amelyek
egy kerek asztalkan várják felhalmozva. Majd a Rómában, Párizsban, Lon
donban, Moszkvában, New-Yorkban, Münchenben, New-Delhiben, Tokióban
megjelent folyóíratokat lapozgatja. A legérdekesebb, különösen az egyházat
érintő cikkeket fordításban is ott találja a folyóirathoz mellékelve, hogy ta
nulmányozhassa a világ ezerléle és egymásnak sokszor ellentmondó hang
jait. (Sinkó Ferenc)

EGY BRAZIL PüSPÖK NyILT LEVELE BRANCO TABORNAGYHOZ.
A Té11Wignage, amely a francia Katolikus Akció lapja, közzetette azt a nyílt
levelet, amelyet a braziliai Santo Andrea püspöke, Dom Jorge Marcos intézett
Castelo Branco tábornagyhoz, a brazil köztársaság elnökéhez.

Santo Andrea egyházmegye, amelynek nyolcszázezer lakosa van, Sao Paolo
közelében a legiparosítottabb vidéken fekszik. A püspök levelét aláírta a kért
általános helynök, 18 plébános és a szemínáríum rektora. Kommentár nem
szükséges hozzá. Míndenesetre egyik jele annak az új szellemnek, amely pár
beszédre ösztönzi egyházunkat a modern világgal.

Elnök Ur!
Mindjárt levelünk elején kiakaTjuk jelenteni: azzal a meggyőződéssel

írtIunk, hogy mi is, mint ön, felelősek vagyunk Isten népének azért a részé
ért, amely ebben az országban él.

Híven a kereszténység eszméjéhez és az egyház szocíális tanításának szel
lemében -ahogy ezt az utolsó pápák ünnepélyesen megfogalmazták - for
dulunk Önhőz. Hangot szeretnénk adni a népnek, amelyet megakadályoznak
abban, hogy beszéljen. Szándékosan nem kértük meg a munkásosztály, az
értelmiségiek és az egyetemi ifjús.ág vezetőit, hogy írják alá levelünket, mert
attól féltünk, hogy áldozatul eshetnek a kormánnyal kapcsolatos elemek ül
dözésének:.

Távol áll tőlünk bármiféle politikai partizánkodás. Még kevésbé vannak
felforgató vagy tömegeket lázító törekvéseink.

Csupán itt a nyilvánosság előtt akarunkvámutatniarra, hogya Brazília
javáért felelős kormány éppen e felelőssége miatt a legnagyobb mértékben
felelős a brazil nép mcstaní szenvedéseíért, még akkor is, ha feltételezzük,
hogy azokhoz az intézkedésekhez,amelyek a jelenlegi válságot okozták, jó-
hiszeműen folyamodott. .

Észre kell vennünk, Elnök Ur, hogy kormányát mtndenekelőtt az ország
gazdasági életének helyreállitása foglalkoztatja, megfeledkezik azonban a
társadalmí jólétről, aminek pedig minden kormáiny elsőrendű és lényeges
céljának kellene lennie,

A szent emlékű XXIII. János írja a Pacem in teTris~ben: "Minden köz
hatalomnak alapvető feladata, hogy megvédje a személy jogait és megköny
nyítse kötelességeinek: teljesítését."

Ai állam, Elnök Ur, nem célja az emberi létnek, hanern a szükséges esz
köz, amelynek szolgáltatásaí kell, hogy biztosítsák a nép javát.

Szetit Tamás a kormányt úgy határozza meg, mínt Isten szolgáját a kőzjó

érdekében (De Tegimine principum 1.15): "Ami az államot illeti, ennek célja
e földi rendben mevalósítani a közjót, semmiképpen sem tanúsíthat tehát
érdektelenséget a polgárok gazdasági problémái irányában. Ellenkezőleg: al
kalmas módon közbe kell lépnie elsősorban azért, hogy elegendő mennyiség
ben álljanak rendelkezésre azok az anyagi javak, melyeknek használhatása
szükséges az erény gyakoelásához; azután pedig azért, hogy megvédjeaz ösz
szes polgárok: jogait, főleg a gyengébbeket, amilyenek a munkások, a nők, a
gyermekek. Az államnak sosem szabad megfeledkeznie arrról a kötelességéről,

hogy hathatósan hozzájáruljon a dolgozók életfeltételeinek megjavításához,"
És XII. Pius pápa, akit XXIII. János ís idézett, 1953. karácsonyán az egész

világnak megmondta, hogy "az emberi személyt, mint ilyent, nem lehet pusz
tán tárgynak, a társadalmi élet passzív elemének teloíntend, hanem ellenkező-
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leg, úgy kell felfogni, mint alanyt, mint magánaik a társadalmi életnek alap
ját és célját".

XIII. Leó a kapitalizmus egyik. legsúlyosabb eltévelyedésének nyilvánította,
hogy az emberből árut csinál a proflit érdekében.

Nekünk pedig ma arra kél felfi,gy,ellttünk, hogy a brazil nép sem látszik
másnak, mint árunak. amellyel a kormány az állam profitja érdekében kénye
kedve szerint bánik. Új polttíkaí-gazdasági-szocíálís helyzetet próbálnak te
remteni rrmnloanélkülíség, éhség, reménytelenség és a munkás halála árán;
A munkás eddig életét adta cserébe családjának kenyeréért. ma már ezt sem
teheti meg.

A kormány ma ahelyett, hogy segítené a kisembert és a szűkséget szen
vedőt, csak a nehézségeit növeli, k!iszívja erőit, és megakadályozza abban,
hogy személyí és családi kötelességeit .teljesíthesse,

Excellenciád nálunknál jobban ismeri a rnunkanélküliség súlyos válságát,
amely az egész országot sújtja s amelyet mí az országnak ezen a leginkább
iparosított területén elevenen érzünk. Az autóipar több, mdnt felével csökken
tette termelését, elbocsátva a munkások ezreit, akik a jelen körűlmények

között képtelenek újabb munkát találni. Ezeket a családfőket, noha ugyan
csak éntik -szakmájukat. végső kétségbeesésüle anna kényszeríti, hogy ajtónk
előtt kolduljanak egy kanál tejport éhező _gyermekeiknek, vagy kölcsönbe
ikérjenek némi olajat vagy egy csésze Ibabot egész családjuk táplálékául.

Jelen levelünk egyik aláírójának egyik este egy vallásos összejövetelen,
amelyen több rnínt nyolcvan személy vett részt, hírtelen eszébe jutott, hogy
.q.z idő már későre jár sa megjelentek nyilván vacsorázni szerétnének. Kérdé
sére akként feleltek, mímtha meg akarták volna nyugtatni: "Folytassa csak
aggodalom nélkül, mi, akik IÍltt vagyunk, valamennyien csak egyszer eszünk
napjában." És ez márciusban volt!

Hányszor üt bennünket szíven vasárnapi míséirrk közben az a szomorú zaj,
amikor felnőttek, serdülők vagy éppen gyermekek esnek össze, ájulnak el,
mert már napok óta koplaltak.

Egyházmegyénk egyik negyedét látogatva egy udvarban, ahol egy nyomo
rúságos barak egyetlen helyiségében tíz család zsúfolódott össze, csupán egy
személyt találtunk, akinek munkája volt. S ez az egy ember megosztotta sze
rencsétlen társaival azt a keresetéből vásárolható kevéske élelmet, amely még
felesége és lánya ,táplálására sem lett volna elég!

A negyed egyik patikusa elmondta, hogy hetven ember közül, akik sürgős

recepttel jelentkeznek, legfeljebb tíz tudja megvásárolni a felírt gyógyszert .. ;
A többi hatvan úgy távozott, hogy kedvesei betegségére orvosságul csak a
gyŰi1ölet ésa lázadás veszélyes ellenszerét vihette magával

Elnök Úr! Egész Brazíliában közísmert, hogy Ön mennyire ezerett család
ját. Ha egyik fia részére sürgős gyógyszert kellene vínnde, de nem lenne meg
az elengedhetetlenül szükséges pénze hozzá, vajon micsoda reakciót váltana kt
ez Önből, az apából ?

Ha a mi közszereplő tábornokaink és magasabb tisztjeink. a míníszterek és
mindazok, akik Brazillát kormányozzák. látnák, mit annyi munkanélküli szü
!lőnek 'kellTátnta, hogy leányaik és fiaik prostituálják magukat olyan munka
helyért is, ahol a létmiJnimum alatt fizetik őket ("az éhség és a halál bérének'
nevezik ezt), miként reagálnának erre, mínt emberek és hazafiak? ...

Olvassa csak, Elnök Úr, mdt foglalt számunkm Irásba tanúságként egy
munkásnö:

"... Míntagy kilencen áUtunk egy nagyvállalat kapujában, remélve, hogy
alkalmazni fognak. Azt mondták, igyekezzünk vidám képet mutatní, mert kell,
hogy megtessünk annak akikapós hajcsárnak, aki úgy szemlélt bennünket,
mínt választására kimkott holmikat. MáiTÍaazt mondta, szeretett volna
nyomban föld alá süllyedni. Julie halkan hozzátette: Istenem.vrnilyen szégyen!
.Jolanda: És mindezt azért, hogy három hónapra munkát kapjunk. Mirna:Jobb
lett volna meg sem születní, mert mit ér az élet, ha ilyen megalázással jár! Egy
másik csüggedten fakadt ki: Ha felfogad, neki adom magamat. - Idegháború
volt ez igazában, rnent megmondták nekünk: A válság csak fokozódik: egyre
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több munkást bocsátanak el, már vagy száz munkásnöt küldtek el; egyelőre

nincs üres hely; jöjjenek vissza úgy tíz nap múlva; ki tudja, akkor talán szük
ség lesz munkásnőre; egyelőire csak elbocsátunk: rosszul mennek a dolgok: a
brazil kormány gyilkolja a brazil népet! Utána, amikor ajánló levéllel jelentkez
tem alkalmazásért egy áruházban, a főnök észrevételenül hátam mögé osont
és símogatní kezdte az arcomat. Felindulásomban szerettem volna pofonütni,
de eröt vettem magamon s közönyős mozdulattal átadtam neki a levelet.
Mícsoda lealacsonyítás! ..."

És ez történik mínden fiatal Iánnyal, aki munkát keres,
És a munkanélkülíség szerte terjed Brazília városaiban, mínt a démon

- ahogy Szerrt Péter mondja -, keresve, kit nyeljen el.
A székesegyház előtti téren huszasával áldnak a felnőttek és fiatalole

A!rIról mesélgetnek.r mícsoda boldogság lenne kocsit mosní, cipőt pucolni, vagy
bármi más munkát végezni, még nevetséges összegért is. Közülük egy csa
ládapa, akinek hat kiskorú gyermeke van, már ötödik hónapja lézeng munka
nélkül, pedig képzett szakember. . . '

I Egy rnunkás belement abba, hogy egy hónapra csak 30 ezer cruzeírót fi
zessenek neki {kb. 400 fOlrint). Ez mondta: "Akármilyen keveset adnak, kény
telen vagyok elfogadni, mert iken" hogy enni adjak ,a ,gyermekeimnek."

Brazília rossz apa, Elnök Űlr, mert elvesztette felelősségtudatát fiai iránt
Egy munkás, akit mi valamennyien jól ismerünk, 136 üzemet keresett

föl, míg síkerült nagyon szerény alkalmazáshoz jutnia. Előbb azonban be kel
lett állnia egy hosszú sorba - vagy Jcétszázan voltak -, hogy kipróbálják ké
pességeit. Öt napig tartott ez. Addig csak vártak és várlak, ácsorogtak, rnint
a rabszolgák. Időnként a Iegkülönbözőbb kérdésekre kellett válaszolniok, s
ilyen vagy olyan orvosi vizsgálaton átesniök , .. Végül is kettőt választottak
ki közűlük - nagyjában úgy, rnimt állatokat az áltatvásáron. Kettőt csupán,
akiket a legalkalmasabbnak ítéLtek arra, hogy pénzt és. jólétet terrneljenek egy
kicsiny CSOPOiI'lti számára. De még szerencsétlenebb volt a többi 198, akiket nem
választottak ki s akik nem is sejtették, mért nincsenek a megvásárolt boldogok
között. Szi,gOirÚtilalom állta út járt annak, hogy megtudják az okot, míért nem
vették fel őket.,.

Egy másik munkás csak öt hónapja volt még az üzemben, s egyszeriben
egyik legrégibb dolgozója lett az üzemnek. mert a nála idősebbeket mind el
bocsátották.

Elnök ÚT, "az ernbera Jénynek joga van az egzisztencíára, s a méltó élet
színvonal olyan eszközeire. rnínt a táplálék, ruha, lakás, pihenés, orvosi ellátás
és a nélkülözhetetlen szociális juttatások. Ebből következően a személy jog
gal ígényl! azt is, hogy betegség, rokkantság,ÖII"e,gség, kényszerű munkanélkü
Iiség esetén vagy mínden olyan más esetben segítségére siessenek,amikoT
akairatán kívül eső körűlmények fosztják meg a létfenntartás eszközeitől."

Nem mí mondjuk ezt, XI. Pius pápa jelentette ki 1937-be;n egyik levelé
ben, ezt ismételte meg XII. Pius 1941. évi pünkösdi rádíóbeszédébeji, majd
idézte XXIII. János a Pacem in terrisben.

Megkérdezzük, ELnök Úr, vajon a mai Brazíliában nem sértjük-e meg a
munkások és a parasztok rrámyában Istennek az emberi szívbe írt parancso
latát: "Ne ölj!" Tudjuk, hogy az emberi személy a rmmkában találja meg
élhetésének egyetlen eszközét. A muníka az, amivel a saját és a családja Iétét
biztosítja. Ezért van, hogy éppen a rnunkanélküliség, a munkaalkalom hiánya
az, ami halállal, sőt törnegírtással fenyegeti a rnunkások újabb és újabb ezreit.

XII. Pius jelentette ki, hogy míután maga a természet kívánja meg az ön
fe:rmtartást azembertől, maga a természet adja neki a munkához való jogot,
ehhez mérten azt a jogot is, hogy munkát követelhessen magának s ilyen
rnódon megszerezhesse mind maga, mímd családja számára az élethez nél
külözhetetlen javakat.

Az állam teendője őrködnrazon, hogy biztositva legyen és a gyakorlatban
is érvényesüljön 'Sz embernek ez a joga, anert hiszen e nélkül maga az emberi
!természetnek alapja sérülme meg.
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Elnök Ur! Fogadla úgy szavunkat, hogy mí a legőszintébben ak:a!I'juk szol
gální Brazíliát, Mi iparkodunk csendben, az egész brazil néppel együtt meg
várni az általános helyzet és a közősség sorsának [avulását, A válság azon
ban egyre növekszik. A nem-kiváltságos osztályokban a forradalom és az
elkeseredés légköre alakult ki, amely egyre szélesedik és mélyűl,

Mi szeretní tanultuk BmzÍ!1ÍJáIt és gyermekeit, de kérdés, meddig vár vele
az éhség, hogy polgárháborút robbantson ki? .. Mi ellenségei vagyunk min
denféle háborúnak; elítéljük és keresztény lelkületünkkel. valamint a brazil
nép jellemével elícntétesnek tartjuk. Menny:ire boldogok lennénk, ha ahelyett,
hogy hazánk egére emelve szemünket egy testvéri ország felé fegyveres ka
tonákat szálIító repülőgépeket látnánk, inkább a súlyos brazfl válság meg
oldásít célzó intézkedéseknek lehetnénk tanúi.

Valamennyien, akik ezt a levelet aláírtuk, születésűnknél fogva brazílok
vagyunk, akik a papi hivatásnak szenteltük magunkat. A legtisztább keresz
tény és hazafias szellem vezet bennünket. Ugy éreznők azonban magunkat,
mint a néma ebek, amelyeleről lzaiás beszél (55, ID-lll, vagy rnínt azok a
pásztorok, akik nem őrködnek és akiket Ezékiel próféta bélyegez meg (34,2),.
vagy mínt azok a rossz pásztorok (Ján. 10), akiket a mi Urunk ítél el, mivel
a támadók kénye-kedvére hagyták ni;fjuk<ai, a kegyetlen farkasok pedig elra
gadták és szétszórták juhaikat: míndez a mi Ielkdísmeretünket terhelné, ha
nem szólalnánk meg. Hallgatásunk visszahullna ránk, mi:nt Jézus Keisztus
kérdése, aki az Igazságtalan bíróról szólva kérdezite: "Amikor eljön az Em
berfia, gondoljátok, talál hitet a földön? (Luk. 18, 8).

Jaj nekünk, ha továb.b haflgatunk! Ha nem hirdetjük az ovangélíumot,
ha nem mondjuk ki az Igazságot!

Isten világosítsa meg és segitse Önt, valamint munkatársaít, és adjon erőt

Önnek, hogy valóban atyaként vállalhassa a felelősséget Isten és a világ előtt
a brazil riépcsalúd jólétéért.

AZ OLVASO NAPLOJA Komlos Aladár új könyvé újabb igazolása.
annak, hogy szerzője a magyar századvég és századforduló költészettörténeté
nek legkiválóbb ismerője.

Egy rövid bevezető fejezet a "preszimbolistákkal" foglalkozik; pár soros
[ellemzéseí hosszas fejtegetéseknél többet mondariak. Páldául hadd idézzem
az Endrődi Sándorról írottakat : ő, mondja Komlós Aladár, "a magyar líra
nyelvétfénnyel, árnnyal, párával tölti meg; a víz, a levegő, a fény úgy vonzza,
mint az ímpresszlonista festőket vagy Debussyt; a tárgyakat meg nem méltatia
JJi,gyelrnére. Míridezt mert a víz csupa szín, és csillogás, a holdfény csupa
álomhangulat és. sejtelem, mindkettő valahogy lélek- és hangulatszcrübb, mint
a tángyak világa. s őt csak a hangulat érdekelte."

Komjáthvnál, a francia szirnbolistákkal egyidejűleg, "már színte a teljes
szímbolízrnus jelentkezik"; ám Komjáthy magányos, és ismeretden marad. De
ha minden kortársa közt ő ,is a .Jegadysabb", az egész kortárs Iíra - kivéve
a "népnemzeti iskola" legkonzervatívabb szárnyát - voltaképpen lassú síklás
a szímbolizmus felé. Kialakulnak a szímbolizmus "lelki föltételei", kialakul
a befelé néző kőhtői magatartás; saz új magatartás kezdi kialakítami a neki
megfelelő új stílust: új nyelvet, és új verselési. "Fátylat borítva ritmusra, rímre,
határozatlanabbá, olvatagabbá, csak épp sejthetövé tenni a zenét" - az a
törekvésük a preszírnbolrstáknak, "s ezért az ütemeivel túlságosan csattogó
hangsúlyos verset mellőzni kezdik, a [ambust pedig fellazítják". Létrejönnek
Ady föllépése előtt Ady szímbolízmusának föltételei, előzményei.

S itt - e kitűnő könyv kapcsán - hadd tegyek egy kis k.ítérőt. Évekkel.
ezelőtt az Irodalomtörténeti T'ársaság vitaestet rendezett Krúdy Gyuláról;
Czine Mihály tartotta az előadást, és magam is a hozzászólók közt voltam.
Az egyik hozzászóló megemlítette Petőfi és Ady között című könyvemet, azzal,
hogy mindaz, amit ott a magyar költészetnek Ady felé tartó útjáról írtam,

• A szimbolizmus és a magyar líra. (Irodalomtörténeti Füzetek. 46.) Akadémiai Kiadó.
1965.
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helytálló, kdvéve a végső következtetést; ez a fejlődés ugyanis Krúdy, Kosz
-tolányr, Juhász Gyula felé visz, Adymák azonban semmi köze hozzá.

Dehát, szeréttem volna megkérdezni a hozzászólót, honnét jön akkor Ady?
Kipattan teljes fegyverzetben az istenek homlokából? Nem tanult senkitől?

Nem voltak tapogatódzásaí, melyekkel, mínt minden fiatal költő, ahhoz igye~

kezett kapcsolódni, amit korában a Iegmodernebbnek ismert? Komjáthyhoz
nem kapcsolódhatott, mert Komjáthyt nem dsmerte, nem ismerhette. Amikor
elkezdett verset írni, úgy írt, ahogyan, előtte járó "modem." kortársai. Légben
.mozgó föltételezés ez? Nem. Olvassuk el első kötetét: tipikus századvégi líra,
tipikus századvégi közhelyekkel lírai helyzetekben épp úgy, mínt nyelvileg és
rítmíkaílag: az irodalomtörténész számára éppen az az érdekes benne, hogyan
.szólal meg egy-két helyen Ady a saját hangján: ezen az egyelőre nagyon is
mutáló költői kamasz-hangon. S olvassuk el második kötetét. a Még egyszer-t.
TipLkus századvég ez is, de most már fejlettebben, gyakcrlottabban ; és benne
csírában, .bontakozóban az új: az igazi Ady. Nem a semmiből jön: abból jön,
ami előtte volt, körülötte van. Másból nem is igen jöhet. Petőfi is abból jött.
Rimbaud is abból jött. Nem előzményeikből többnyire csak korán zápuló dí
.lettánsok és! vajákosok jönnek. Amiért Ady forradalmat jelent a magyar köl
tészetben, még neki is meglehettek, megvoltak .az előzményei, mint költőnek.

:o is tanult beszélni valakitől. Első két kötete nyilvánvaló bizonyság erre.
KialakuLnak tehát a századvégen a magyar szírnbolizmus és Ady előzmé

nyei. A következő fejezetben Komlós Aladár magát a szímbolízmuse mutatja
be, keletkezését, s azt, hogy mi is voltaképpen, illetve hogy mennyire nincs
-egységes, egyetlen meghatározáaba foglalható szimbolizmus. Alapos világiro
dalmi és esztétikai ismereteken nyugvó ábrázolás; olyan pontos, hiteles és át
-tekinthető, hogy voltaképpen tanítani keHene: biztosabb eltgazítót a kérdésben
aligha lehetne érdeklődök kezébe adni.

A könyv következő része, nagyobbik fele a magyarországi szímbolizrnus
1Sal foglalkozik. Elsősorban Adyval; s ez a fejezete rendkivül jelentős. Helyre
igazításaíban is, eredményeiben is.

Ami az előbbieket, a helyreígazftásokat ílletr: elsőnek Révai József köz
.ísmeet Ady-értelmezésével száll szembe. Tudjuk, Révai szerint Ady azért be
.szél szímbolumokban, mert a társadalom igazi mozgató erőit nemismeri, és
tapogatódzva nevüket keresi. Révai többé-kevésbé egyenlőségr jelet tett ka
pitalizmus és szimbolizmus közé, ami természetesen leegyszerűsítése a problé
mának. "A ik::apitalizmus - mond'[a igen 'helyesen Komlós Aladár - ha egyik
föltétele is a szímbolízmus létrejöttének, nem tárgya és nem problémája." Az
pedig, hogy Ady ne látta volna a 'kor társadalrnának mozgató erőit, egysze
rűen nem áll meg. "Politikai cikkeinek tanusága szerínt - írja Kornlós Ala
-dár - -tökéletes világossággal Látta és meg tudta nevezni társadalmunk alap
vető bajait már szímbolista, versei előtt is, sőt nemcsak diagnózísa volt helyes,
hanem a tetapiát is me.gjelölte."

A másik helyreigazítás Bóka László véleményét illeti. Ez a vélemény Bá
'kának abból a nem szerenesés korszakából származik, amelyet ő maga is meg
kérdőjelezett később az Úszi napló ban. Bóka szerint a francia szimbolísták
megismerése Adyt hátráltatta fejlődésében, elterelte valamiféle föltételezett
.,realizmus" felé vivő útján. S ettől kezdve állítólag küzdelem folyt volna benne
a "privatizMó" meg a- "realdsta", forradalmi szimbolizmus között,

ÉrtIhetetlen, hogy tudóst, aki költő is volt és értett a vershez, költészethez,
hogyan téveszthetett meg ennyire a saját rabulisztikája. Csak el kell olvasni
Adyt, s azonnal nyilvánvaló, hogy "privatizáló" meg "közéleti" között ha vala
'kinél, hát nála aztán igazán nem lehet választóvonalat húzni; ez a két terület
nála teljesen. fedi egymást. Ami Bóka egész "elméletét" illeti: annak a szeren
.csére már rníndenestül meghaladott kornak a terméke, mely a realizmust va
lamiféle pósabácsís "közérlhetőséggel" vélte azonosnak, és ráadásul ebben a
formájában megtetteegyetlen eszménynek. Bóka sokkal okosabb és "költőbb"

volt, semhogy ilyen elképzeléseket abszolút ígazságként elfogadhatott volna;
az ellentmondások, hézagok, képtelernségek kendőzésére további elméleteket
,taltá1t ki, természetesen nem valami szdlárd hiteH:el. Egész egykori elképzelése
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Ady költészetéről, illetve szimbolizmusáról - nem is annyira elképzelés.vmínt
inkább magyarázkodás - zavaros önellentmondásos tarthatatlan, ráadásul köl
tészeteüenes. Erre egyébként ő maga is hamar ráeszmélt.

"Igaz-e, hogy a verset a homály vagy a többértelműség értéktelenné teszi;
s a .privatizáűás' lefokozo dolog, még a Iírában is?" - kérdezi Komlés Aladár.
Egyetlen válasz lehetséges: nem igaz. ligaznak csak olyas valaki tarthatná, aki
nek fogalma sincs a költészetről. "Sok allegórtát éppen az tesz művészíetlen

né, hogy minden ízük, részletük helyettesíthető egy fogalommal, mímt egy al
gebrai egvenlet határozott számokkal, s így behelyettesítés után oly unalmassá
válnak, mint egy megfejtett keresztrejtvény. Ha a világos társadalmi tartalmú
Idrát föltétlenül a .prívatízáló' homályos líra fölé helyezzük, Ad~ költészetének
jórészét kénytelenek volnánk elvetni s vissza kellene térnünk Tompa Mihály
allegórtáihoz" - Irja Komlos Aladár,

Igen elgondolkoztatóak azok a fígyelmeztetései, melyek másod- és harmad
rendű francia költők esetleges ösztönzésére utalnak: némely Ady-vers "for
rása" talán errefelé kereshető. Ismerve Ady költői "munkamódSlzevét", ez ero
sen lehetséges. Bár Adynál mindig ajánlatos vigyázni: a "hatás" fogalmának
nála más értelme van, mímt ·egy .Jrodalmías'' költőnél. Jómagam úgy vélem,
az egész francia hatás inkább csak biztatás volt számára, bátrabban menní
tovább HZ úton, melyen már elindult. Nem hírmém, hogy cikkei utalásaiból
megbízhatóan következtetni lehetne valódi irodalmi tsmereteíre, tájékozódására.
Arniért egy cikkében például Rimbaud-Itemlíti, még egyáltalán nem biztos,
hogy olvasta is Rimbaud líráját. Értesülései - érdemes újra meg újra figye
lembe venni Bölöni György megjegyzéseit párizsi életéről - többségükben
másodkézből valók. S azt hiszem, ha egyszer egy ráérő filológus heroikus türe
lemmel megkeresné Ady "értesüléseinek" forrásait az "egykoeú párizsi sajtó
ban: újságole beszámolőíban-r-lportjaiban, tárcaiban- - némi meglepetés érné
azo.kat,akik Ady minden utalását azonnal készpénznek veszik. Ne feledjük
el: újságíró volt, és remekül értett a mesterségéhez. Nem föltétlenül kellett
megnézníe, vagy olvasnia valarnbt iahhoz, hogy a hitelesség rnínden látszatával
rendelkező, és ráadásul helytálló cikket írjon róla. Ebben is, mímt mindenben,
szuverén volt, annak is évezte és vallotta magát.

Ady mellett Kosztolányit, Juhász Gyulát, Balázs Bélát, Oláh Gábort, Lesz
nai Annát, Nagy Zoltánt, Tóth Arpádot, Szép Ernőt Kemény Simont Ismerteti
mint szírnbolístát Komlos A:ladár; szél utána la SiZ~bo1izmus népszerűségéről.
végül pedig utókorárok Könyve, ismétlem, kitűnő; tegyük hozzá: nagyon hasz
nos. Ez a jelző, ez a minősítés nem éppen előkelő hangulatú, de találó: hasz
nos könyv eza munka, pontosan .tájékozrtat egy kérdésben, melyben általában
több bízonytalansággal, mint rnegbízhatósággal szoktunk találkozni.

Tanárok a megmondhatói, mílyen sok küszködéssel jár egy-egy modern
irodalmi iránynak, többek közt, és talán leginkább a szímbolízmusnak a meg
magyarázása. Komlós Aladár munkájánál keres.ve sem találihatnának jobb
segédkönyvet. (Rónay György) .

KÉPZOMüVÉSZET. Borsos Miklós kiállitás.a. A tihanyi múzeurnban (amely
egykor a bencés apátság épülete volt) Tendezték meg Borsos Miklós Kossuth
és Carrara-díjas szebrász ésgwafikus kiállítását, amelyen a művésznek az el
múlt Ihat-hét évben faragott szobraí és ennek az időszaknak válogatott rajzai
szerepeltek. Borsos azok közé a művészek közé tartozik, akik függetlenek va
Iamennyi akadémiától, merev művészetelmélettől, Vésőjét egyedül múvészí
szándékai, élményei, lelki izgalmai vezetik. József Attila szavai az ő munkás-'
ságára is érvényesek: "Az én vezérem bensőmből vezérel ..." Kíáflftásánalc .
anyaga változatos és gazdag: természetelvüalkotások is kerülnek ikri műhelyé
ből (a "Napozó" című női akt, a "Kalapos leány", a "Lófej" stb.) és. a natú
rától erősen eltávolodó, majdhogynem nondíguratív kompozíciók is, mínt a
"Csillagméző", "Napbanézö", vagy a "Hajnal". Borsos müvészete mégis egy
séges, mert mindegyik munkáját a hagyományok talajába ágyazott hitelesen
modern formalátás. magasan szárnyaló költői képzelet. az alkotói ösztönösség-
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nek és a ,,seulptoc doctus" tudaéosságánek, mély esztétikai kuitúrájának össz 
hangja, az erőnek és finom arányérzéknek érett ötvőződése jellemzi. E jegyek,
e vonások Borsos Miklós rnunkásságának helyét - bár az életmű még koránt
sem lezárt - márís a XX. századi magyar szebrászök legelső sorában - Med
gyes~y, Bokros Birman, Ferenczy Béni és Vilt Tibor mellett - jelölik ki.

A következőkben a kíálljtás egy-két darabjáról szeretnénk rövid meg
jegyzéseket tenni. Kezdjük talán az első terem közepéri elhelyezkedő, "Vénusz
születése" című márványtorzóval, amely nem csupán az ifjú női test ünneplése,
de egyben a Szépség egyetemes jelképe is. A többi teremben szereplő munkák
közül hadd említsük meg a "Sellő"-t (milyen gyöngéd a szemek és környékük
megfaragása ...), a nemcsak címében, de hatásában is megrendülést kiváltó 
Keresztelő Szerit János történetét idéző - "Nagy véres mártfriumv-ot, a Go
dot, azaz Isten üzenetére hol növő, hol fogyó reménnyel várakozó két esendő

figurát, a Styx partjairól visszatért "Orpheusz" tragikus kifejezésű fejét, az
egyszerűen krístálytisztán komponált "Canticus Cantícorum't-ot, az elmúlást
szímbölízáló, sötét kőből alkotott "Fiatal párka" titokzatos, félelmetes-hideg
mosolyát ... S ne hagyjuk említetlen az égő gyertya látványából sarjadt, ün
nepélyes-seakrálls hangulatú "A Szent" círnű fehérmárvány-szobrot sem, amely
arról tanúskodik, hogy korunk új, a naturalizmus korlátait átlépő szobrászata
mennydre alkalmas spirituális és metafizikai érzések, tartalmak, mondaníva
lők kifejezésére, kivetitésére.

Eryné Takács Margit mintaszerűen rendezte meg a kaállftást, amelynek
gazdagon illusztrált katalógusában két kitűnő írás olvasható: egy magyar
nyeívű (szerzője B. Kéry Ilona Gabriella) és egy francia riyelvű (ez Szedő Dé
nes költőtől. Borsos régi barátjától, több Borsos-mű modelljétől való). Az első

jellemzés joggal állapitj,a meg: "Kétféle attitűd az, amely Borsost jellemzi: a
mély drámaiság és a könnyed játékosság ... Művészete már nem keresés, kísér
let - beteljesedése küzdelmes, szabad éveknek."

* * *

Magyar vonatkozások külföldi ,kiadványokban. Ez év júniusában Észak
Svájcban, a Neuchatel-i Néprajzi Múzeumban "A középkori Magyarország.
művészete 1000-1526" címmel kiállítást rendeztek a Széprnűvészeti Mú-·
zeum,az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum az esz
tergomi Keresztény Múzeum, az esztergomi Főszékesegyházi Kénestár és egyéb
magyar állami és egyházi gyűjtemények tulajdonában lévő festményekből.

szobrokból,kódexekből,textiliákból és ötvöstárgyakból. A kiállított műkincsek
!között van az 1420 körül működött "Báti rnester" Alexandriai Szent Katalin
legendáját ábrázoló táblaképe. Kolozsvári Tamás 1430 tájban alkotott szárnyas
oltárának három darabja, "M. S. mester" Kálvár'iája, több Corvina (az egyiket
a Mediciek által is sokat foglalkoztatott Attavaute firenzei mester rniniálta),
Kálmáncsehi Domonkos szókesfehérvárt prépost b:reviáriuma (a leggazdagab
ban illusztrált magyar kódexek egyike), egy román-kori feszület, amely a kon
dorost ásatások során került elő, s még számos más emléke a Mohács előtti

évszázadok képző- és iparművészetének,A svájci múzeum szép - jópár repro
dukciót tartalmazó - katalógust adott ki a kládlítás allkalrnából ; a francia
nyelvű kiadvány Jean Gabus múzeumígazgató bevezetőjét, valamint több ma
gyar műtörténész-Radocs.ay Dénes, Entz Géza, László Gyula, Csapodi Klára;
Mihalik Sándor és mások - rövid tanu:lmányát tartalmazza.

* * *

Az Ungheria d'Oggi című Rómában megjelenő folyóirat ez évi maJus-,
j'Úniusi számában "A XX. század magyar festészete" címmel tartalmas tanul
mány jelent meg Passuth Krisztiná-nak, a Nemzeti Galéria műtörténészének

tollából. (A szerzőnek különben A festészet műhelyében címmel kitűnő kis
ismeretterjesztő, a művészetí .alapfogalmakat megvilágító könyvét adta ki a
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múlt esztendő végén a Móra Ferenc Könyvkiadó.) A tömör, jÓil felépített esszé
megállapításait Derkovits, Nemes-Lampérth, Vajda Lajos, Bálint Endire s más
modern magyar művészek festményeinek reprodukciói támasztják alá.

* * *
A Chicago-i "International Galleties" 1965. évi nyári kiállítása alkalmá

ból képes katalógust adtak ki. A reprodukciók között Czóbel Bélának egy 1930
, körüli olajfestménye is szerepel ; Hatvany Ferenc festő és műgyűjtő parkjának
egy részletét ábrázolja a festmény. Nemrégiben svájci lapokban is több cikk
jelent meg Czóbelról, genfi kiállítása kapcsán. A Courrier de Geneve cikkűrója

- többek között - ezeket írta az idős magyar rnesterről: "Czóbelnak, az utolsó
élő Fauve-ok egyikének művészete ma is eleven és frűss; világa komplex,' vonzó
és sejtelmes '" A művész hű marad a természethez, amelyet nagyon élénk
érzékenységgel szemlél, festményeinek szerkezete ugyanakkor igen szílárd."

* * *

A Studio International cimu angol művészeti folyóirat főszerkesztője, G.
S. Whittet a közelmúltban hazánkban járt, hogy a magyar képzőművészeti éle
tet tanulmányozza. Whbttet, aki jópár magyar festőt és szobrászt mütermében
is felkeresett, tapasztalatahról, benyomásairól cikket írt, amely a folyóirat má
jusi számában jelent meg. Az angol művészetí író - miközben párhuzamot
von napjaink nyugat- és keleteurópai rriűvészetí fejlődése között -, a legna
gyobb elismerés hangján foglalkozik Borsos Miklós munkásságával, Ugyan
ebben a számban egy másik magyar vonatkozású írás is olvasható: J. P. Hodin
tanulmánya Nemes Endré1"Ől, aki 1909-ben született Magyarországon, tanulmá
nyait a 30-as években Prágában végezte, majd Svédországba költözött. Nemes'

,- megjárva .a szímboltzmus, kubizmus és szürrealízrnus iskoláját - ma me
, rész koloritu absztrakt képek festője. 'I'örekvéseíre jellemző a "Hódolat Franz
Kafkámak" című 1964-es festmény, amelynek reprodukciójátkőzli is a folyó
irat. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (S za b a d t é ri B e e t ho v e n - h angv ers e
n y e k.) A \Szabadtér nem kedvez a hangversenyeknek. Vajmi ritkán adatik
mega hangatónak maradéktalan művészi élmény, hiszen a kiszámíthatatlan
akusztika sokszor a leglényegesebb hangokat nyeli el, a mikrofon pedig meg
sokszorozva hozza fülünkbe a "töltelék-hangokat." Beethoven azonban más.
Kiváltképpen a szimfóniák. Ezeket mindenki ismeri, s nem zavar senkit, ha
,zem r:...~ ~llja, amd.t éppen kellene, mert lelkében úgyis élnek a hangok úYI1l
ahogya kottában következnek egymás után. Különösen szívesen hallgatjuk meg
azokat a műveket, melyek szinte már "elcsépeltek", hiszen alkalmunk nyílhat
ezek új értelmezésében is gyönyörködni. Ogan Durján például jellegzetesen
"érzelmi" Beethovent tárt hangatói elé a Városmajori Színpadon. Az V. szim
fÓJtíát, ezt a klasszikus remeket izig-vérig romantikus, franciás felfogásban
tolmácsolta, s bár nem biztos, hogy igy volt hiteles, mégis nagyon jól hatott.
Debussy jut a hallgató emlékezetébe, amint Beethovenről szólva annak érzelmi
gazdagságát elemzi, vagy E. T. A. Hoffmann-nak az V. szimfóniáról irt híres
méltatása, melyben ezt olvashatjuk: "A szimfóniatételeinek általában érvé
nyes rendje megmaradt Beethovennél, mé,gis mintha fantasztikus módon kö
vetnék egymást, és lesz olyan hallgató, aki előtt az egész mű zsenfális rapszó
diaként fog elsuhanní. De mindenkit, akiben élnek érzelme,k, mélyen és bf1Th
sőségesen fog megragadni és la záróakkordig hat,almában fogja tartani egy
állandó érzés, s ez éppen aza megnevezhetetlen és sejtelhnes vágyakozás". 
Nos, ilyesféleképpen vázolta fel Ogan Durján a szimfónia hatalmas tömbjét,
és megérdemelten aratott nagy sikert.

Néhány nappal később Zubin Mehta 'a IX. szimfóniát szólaltatta meg a
Károlyi-kertben. Beethoven e csodálatos remekét nagyon sokszor van m6
.unkban hallani, de ritkán olyan előadásban, amelyről érde:mes megemlékezni.
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A fíatal indiaí származású karmester azonban kétségkívül a legnagyobbak
közé tm-tozik. Olyan imponáló biztonsággal ~győzte le a szabad tér buktatóit,
olyan mélyen behatolt Beethoven magasztos gondolataiba, hogy teljesítményé
ről csak a legnagyobb elismerés és csodálat hangján .szólhatunk. Egy-egy ilyen
hatalmas sikerű előadás után hajlamosak vagyunk arra, hogy értetlenséggel
vádoljuk azt a kort, amelu nem értette az öröm és béke e nagyszabású himnu
szát. Hiszen olyan neves muzsikus is mint Spohr, előadhatatlannak nevezte
l szimfóniát, Beethoven hűséges tanitványa, Ries pedig megcsonkítva adta
zlő a művet egy Aachenben megtartott hangversenyen. Ilyen elmélkedéseink
közben azonban hirtelen eszünkbe juthat Bartók, akit a saját kora s.2Íntén
nem értett meg egészen - még ma sem' talán, s aztán arra is gondolhatunk,
vajon nem az-e éppen a jövő zenéje, amelyet elképedve és értetlenül hallgatunk
valamelyik hangversenyen. (Beethoven IX. szimfóniájának bemutatója ugyan
mindjárt óriási sikert· hozott, ebben azoban része lehetett annak is, hogy Bécs
meg akarta mutatni az angoloknak, akik megrendelték a művet: Beethoven és
halhatatlan alkotása mégis a miénk!)

A IX. szimfóniáról már olyan sokat szóU,cLk, annyit írtak, hogy nehezen
lehetne róla bármi újat is elmondani. Kétségkivül olyan örök értéke az em
beriség művészetének, amilyen nagyon ritkán születik. S talán azért is lett
ilyen na.gy remek, mert egy háborúktól és megpróbáltatásoktól szabdalt, sze
rencsétlen kor végén mondta el a zeneszerző a költővel:

Gyúlj ki, égi szikra. lángja.
Szent öröm, te drága, szép!
Bűvkörödbe, ég leánya,
Ittas szívünk vágyva lép.
Mit szokásunk szétszabott.
Újra fonjuk szent kötésed,
Egy-testvér lesz minden ember,
Hol te szárnyad nyugtatod.

(Rónay György fordítása)

S ezzel felelt a kor igényeire is, de az emberiség elé is örök eszményt, a béke
és a megértés eszményét állította. Ez pedig nem múlik el soha. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. 1945 augusztus 6-án robban Hirosima felett az
az első atombomba. Egyetlen pillanat alatt 200.000 ember pusztult el és 62.391
épület semmisült meg; 51.000 súlyos és 105.543 könnyebb sebesült, 6.738 eltűnt

és 125.16'1 túlélő - emlékezik a statisztika. De vajon az emberek emlékeznek-e
még, a mai hírosimaiak? A modern iparváros lakói lelkében maradt-e nyoma
a rettenetnek, hiszen csak az atombomba-múzeurn, a mártírok síremléke, a
sugársérültek kutatóíntézete s egyetlen épület,. az Atom-dóm görbült vasvázai
idézik a katasztrófa emlékét. Ezt a kérdést veti fel a Szívfájdalmam. Hirosima
című új, japán film.

A kataklizma tizenhetedik évrfordulója alkalmából Kamiya, égy nagy, to
kiói hetilap riportere, Hírostmába utazik, hogy feleletet keressen a kérdésre.
Barátja, Kikuta. a helyi TV munkatársa, nem sok sikert jósol. Az emberek
bezárrkóznak, míntha szégyelnék sebeiket. Csak miután az atomkórház főorvo

sát felkereste, döbben rá Kamiya, ho.gy ezek a szerencsétlenek tudják sorsukat
s mindössze zavartalanul szeretriék élvezni életüket - amíg lehet. Az újság
író elvetődik barátjával egy mulatóba s megismerkedik a bár direktríszével.
A tartózkodó viselkedésű asszony, Akiko, rendkívüli hatást gyakorol a rtpor
terre, Annál inkább megdöbben, amikor egy züllött fiatalember lép a lokálca
s féltűen .bizalrnasan viselkedik az. asszonnyal, E zavar másnap csak fokozó
dik, amikoris az atombomba hatásajt megfigyelő központ újra viszontlátja
Akikot.

Az újságíró épp egy hatujjú csecsemő utá!l1 nyomoz egy szomszédos város
ban, ahol ismét Akikoval hozza ÖSsze a véletlen. Kiderül, hogy az asszony a
hét végét itt szokta tölteni egy barátnőiénél.Együtt térnek vissza Hirosimába
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s az asszony cl vízpartra vezeti a r iportert. Köveket emel fel a fövenyről s
felszólftja Karniyát, szorítsa tenyerébe. A szilárdriak látszó kövek porrá mál
nak. Akikeból felszakad a vallomás: a bomba apályikor robbant, tüze átíárta
a köveket s őe köveJ4ez hasonló. Tisztában van sorsával, visszavonulcan élt,
csupán egyszer feledkezett meg magáról, amikor az a bizonyos fiatalember
leltatta.

A megrendült Kamiya feleségül kéri Alcikot s Tokióha hívjá. Az asszony
azonban hajthatatlan s így az újságíró egyedül utazik. Egy ideig leveleznek,
Am a válasz csakhamar elmarad, A nyugtalanság Hiresimába viszi Kamiyát
s ott a bárban megtudja. hogy Akiko halott. Újra lemegy a vízpartra s bár
dagály van, belegázol a habokba a Ioíógett kövekért. A viz tükrén feltűnik

Akike boldog mcsolya s Karniya zokogva borul le a drága látomás előtt ...

Nemes szándék vezette a film gyártóit. A közöny ellen kívántak küzdeni,
hogy az ébren tartott rnemeritó megakadályozza a tragédta ismétlődését. Há
lás, ,F.,c;,"te,g lehetőséget rejtő témát válasetottak, ezek azonban, sajnos, nagy
részt 'kíaknázatlnnok maradtak. Lehetetlen nem idézni itt a nemrég felújított
Szere~mem, Hirosima megrázóan művészi élményét. Ebben is egyetlen szere
lern gyűjtőleneséje vetíti elénk míndazt, ami a háború borzalmából az egyénre
hárul s ami összegezódve az egész emberiségre kihat. A város nem főszerep

lője a filmnek, a helyszín, a pusztulás szelleme az, ami az emlékek zsilipjét
felnyitja. A tragédia már bezárult, csupári ,alapokként,magyaráza,tként szere
pel egy örökös keresósbe, soha meg nem nyugvásba fúló életben. Felszínre lép
ahábcrúban kötelező gyűlölet s ez' mélységesen vember.í áltásfoglalásra kény
szeríti mind a szereplőket, mind pedig a nézőket - a háború maradékdalan
elítélésére. " Az új japán film viszont szervesen atlragikus sorsú városhoz
kötődík, Központi kérdése, a szívfájdalom közvetlen oka az ,a bomba, amelyik
ennyi idő multán is gyilkol még. Epp a közvetlen kapcsolat, a nyilvánvaló
tragikum fokozza hiányérzetünket s kéreti számon az elmaradt élményt, a ka
tarzis megtisztító, igazi szívfájdalmát.

Pedig nagyszerűen indul a film. Hitelesen vázolja Hirosima mai arcát, el
lentmondásos életét, a szemérmes élő holitakat s az egészségesek érthetően har
sáriyf'elednivágyását, Éppen a halálra ítélt szerencsetlenek szemérme. a hang
súlyozott magánügy emeli szenvedésüket közüggyé, Csak amikor a főszereplők

szerelme kibontakozik. épp amikor a legtragikusabb elem bukkan fel a törté
netben, alokor kap gellert a film" akkor csúszik tévútra ... KimisClJburo' Yos
himur, a rendező olyan kívitelezést választott, mintha eleve exportra szánta
volna alkotását. Szemlátomást számításba vette a nyugati ízlést, méghozzá a
nagyonis kétes értékű tömegízlést s ennek kielégítésére annyi álrornantíkát,
filléres érzelgősséget kevert a történetbe, hogy a már színte Courths-Mahler-i
nézőpont egycsapásra agyonütötte a tragikumct. Melléfogását egyedül hurna
nizmusa, tiszta szándéka menti: tömegekre akart hatni, olyan nézőkre, akiknek
kőzönyéí.-esetleg valóban csak ilyen eszközökkel lehet megtörni. Felvethetnők

a kérdést, hogy szabad-e ilyetén módon aprópénzre váltani a mártírok emlé
két, a halálraítéltek egyre tartó szenvedéseit, az atomháború ügyét, ami az
egyetemes emberiség Iegkőzporitibb problémája korunkban? Végtére is azon
iban az első két atombomba Hirostmát és Nagaszakit pusztította el, ezek japán '
városok, a filmet japánok készítették, nekik kell tudniuk.

A film mindenesetre így is rengeteg érdekességet árul el a mai Japánról s
a sokat szenvedett "áras mai életéről. A színészek remekül játszanak, még az
érzelgős beállítást is hitelessé képeslek tenni néhol, különösen az Akikot alakítá
Ayako WlVkao. Már csak az ő kedvéért is érdemes megnézni a filmet.

f'Bittei Lajos)

HOZZAszÓLASÖK A LITURGIKUS REFORMHOZ. Nem kétséges, hogy
a liturgikus megújhodás egyik legfontosabb feladata katolikus egyházi éle
tünknek. Hogy mennyire átérzi ezt lelkipásztort munkát végző papságunk, ÖT
vendeilesen mutatják a körüleből hozzánk érkező levelek, amelyek sok hasz
nosíthatónak látszó gondolatot. tartalmaznak. Ahhoz azonban, hogy fi nyilvá-
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nosság elé kívánkozó levelek teljes vagy részbeni közlésével valóban előse

gítsük' a felvetett kérdések tísztázását iés egységes megítélését, az is kellene,
hogy a hozzászólók jobban figyelembe vegyék a már elhangzott észrevételeket
s az ismétlések kerülésével termékeny párbeszédbe lépjenek egymással.

Róka Márton dozmati admíníszerátor írja:

Szeríntem el kell ismerni, hogy az új magyar Collectio Rituum, amelynek
a hozzászólók inkább csak a hibáit emelik ki, a maga nemében úttörő munka
volt, mely mögött sok [óakaeat és rengeteg fáradozás húzódik meg. Maga az a
tény, hogy annyit beszélünk, és írunk róla, legjobban bizonyítja, hogy magun
kénak érezzük, legfeljebb azt akarj Ilk, hogy még jobb legyen és megfeleljen
céljának. A fő hibát abban látom, hogy a munkát elsiették. Már 1959~ben tudni
lehetett, hogy új zsinat van készülőben, helyes lett volna tehát megvárni a
zsinat rendelkezéseit.

Véleményem szerínt a Collectio Rituum szerkezetileg legjobban sikerült
_ része a Processionale (eltekintve a benne szereplő néhány magyartalanságtól

és a sokszor bírált dallambeli híbálotól). De a négy körmenet világos szerkezetű,

liturgikus nevelő erejű's a hagyományokon alapuló szép szertartását a végle
ges Rituáléban is meg kell hagyni.

A szentségeknél kevesebb mód nyílt ősi hagyományaink alkalmazására, hi
SZ€Ill az alap, melyre felépült, a Rituale Romanum volt, Néhány gyakorlati
megjegyzés a szentségekre vonatkozólag: A keresztelésnél szereplő, sok helyen
alkalmazott és bőbeszédű magyarázatokat legalább felére kellene csökkenteni.

. A kisgyermek egészsége is megkíváinná em a télen fűtetlen templomban. Az
avatás kezdetén előírt szenteltvízhíntést jobb volna elhagyni, úgyis van a vé
gén. Sokszor nincs segédkező vagy mínísztráns, IS így körülményes a papnak
még esoerzóríumct is magával vinni a templom kapujához. A betegek szentsé
gelnek kiszolgáltatása is túl hosszadalmas, főleg ha mindhárom szentséget egy
szerre veszi fel a beteg, bár maguk a rubrikák megengedik egyik-másik imád
ság elhagyását. A betegek áldoztatásánál a leülönben nagyon S2Jép "üdvözlégy,
szent test" kezdetű imában kissé furcsán 'hat ez a sor: "A halálnak végső har
cán táplálj minket szent kenyér ..." Ha ugyanis nem súlyos betegről van szó,
a betegben és hozzátartozókban azt az érzést kelti, mintha a pap a beteget ment
hetetlennek tekintené. Végtére eat a szertartást karácsonyi, húsvéti, elsőpénteki

áldoztatásnál és egyéb alkalmakkor is végezzük, nem súlyos, esetleg nem is
fekvő betegeknél. Nézetem szerint jobb volna ezt az imát csak a viaticum ese
tében mondani. Az esküvői rész szerkezetét helyesnek tartom, bár misével és
homiliával együtt egy órát ,tesz ki a szertartás, Nézetem szerínt az eskü helye
valóban a cansensus után és nem a végén van. Az eskü a consensusszal függ
össze tárgyánál éscartalmánál fogva. A régi Rítualóban bizonvára azért került
á végére, mert a római Rituálé szectartésát kiegészítő hazai szokás volt. Az
újrarendezett szertartásban azonban helyesebb a mcstaní helyén.

A -Collectio Rituum legjobban vitatott része kétségkívül a temetés. 82.e1'
'cezetében, szövegeiben, dallamaiban egyaránt. Tehát iH kell majd a végleges
forma elkészítésénél a legnagyobb körültekintést biztosítani. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a háznál lévő rész túlságosan rövid a temetői, a sírnál S01'l'a
kerülö trésszel szemben.

A Rituáléban szereplő összes evangéliumoknál természetesen a végleges
megállapított feleleteket kellene alkalmazni, s azok legyenek azonosak a szerit
mísében szereplő evangéliumok feleleteivel. Nem tűnik ki a Rituáléból. hogy
ha a pap eyyedül, szerpapok nélkül végzi a körrncneteket, kell-e mondania a
"Munda cor't-t, so van-e a végén könyvesók. .

Végül magam is amellett vagyok, hogy a végleges magyar Szertartáskönyv
összeállítását alaposabban kísérletezzék ki és a szakemberek mellett okvet
lenül kérdezzék meg a gyakorló lelkipásztorokat is. A zsinati rendelkezések
alapján átalakítaridő Rituálé megjelenéséig ne legyen újabb átmeneti forma,
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még akkor sem, ha évekig tart annak elkészítése, rnert népünk nem szeretí
a sokszor sorrakerülő változásokat, :es okvetlenül kerüljön bele az új Collect~
Rituumba 'a különféle szentelések, áldások magyar megfelelője ds, a szent

.ségek és körmenetek szertartásával egy kötetben.

*
.Simon József höveji plébános írja:

Hibás elképzelés lenne az, hogy összeül néhány ember, kidolgozza az új
szövegeket, dallamokat, az illetékesek jóváhagyják, kinyomatják és már kész
a liturgikus megújulás. A Iiturgikus érzés, lelkület nem születik máról-hol
napra, s amit évszázadok esetleg elrontottak, azt nem lehet egy-két év alatt,
egy-két liturgikus könyv rnegszerkesztésével kitörölni, még ha jól sikerültek
is ezek. Szükséges az is, hogy a papság megfelelő Iíturgikus képzéséről gon
doskodjanak, mert nincs liturgikus megújulás. amíg magukat a lelkipászto
rokat is teljes mélységben át nem hatja a liturgia szelleme és ereje. Az
igazság ugyanis az, hogy a szubjektív és individuális vallásosság nem tünt
-el még a papság köréből sem. Ajtatossággá lett a szentmise, nemcsak a hívő

nek, a papnak is. Milyen segítséget várhatunk ahhoz, hogy eltűnjék az ilyen
felfogás? Megfelelő ismertetéseket, misefüzeteIket, nyomtatványokat, köny
veket, akár tanfolyamokat is várunk, főleg pedig határozott rendelkezéseket.

A papság részére prédikációkat megkönnyítő mísernagyarázatokat kellene
kiadni, az egyes vasárnapokról szövegmagyarázatokat is. Szabályozni kellene
-egységesen a liturgikus testtartást: a térdelés és állás helyi véldozataíoa egy
kis rendet belevinni. A be- és kívonuláson, s a két evangéliumon kívül fel
állással kellene megtisztelnünk a Hiszekegyet és a Pater noster-t. Meg kellene
szüntetní az ún. szentséges mísét, hiszen ellenmondás: szemléletre kitenni azt,
akít a szentrnisében akarunk megjeleníteni. Konkrét segítségre szorulnak a
hitoktatók a liturgikus nevelésben, elsősorban szemleltető eszközök által.
A liturgia tanítása szemléltetés nélkül aligha oldható meg. Hogy korlátozní
ikell a mise alatti ájtatosságokat (litánia, rózsafűzér) - ez inll\:ább lelkipász
tori feladat, a felsőbb rendelkezés ezt csak nyomatékozhatja.

Ha szabad szót ejteni arról is, hogy mit várunk a konstítúció alapján meg
újított Iitucgiáról, akkor a következőket mondhatom: Nem "kettős Iiturglát"
várunk, vagyis nem azt, hogy a pap is mondja a maga szővegét, meg a nép
is a maga nyelvén, hanem legalább az előmísét teljesen magyarul, minél több
dialógussal. Akiknek ez merészségnek tűnik, azok néhány év múlva tapasz
talhatják. hogy más nyelvterületeken így valósul meg a konstitúció, Ez a
magyar előrníse persze roppant feladatot jelent szövegben is, dallamban is;
Követelmény lesz a magyar nyelvű brevíárurn, Húsvét vigiliájának szertartá
sán kevés a részvevő rnindenfelé, mert a feltámadási körmenettel együtt 1I1:a
.gyon hosszú. Aligha marad más megcldás,.' mínt a feltámadási körmenet elej
tése. Ausztriában éppúgy szokás volc, mint nálunk, de immár évek óta nem
tantják meg és emiatt a hívek sem panaszkodnak. A könyörgések (litániák)
vasárnap délutánonként unalmasak és Iátogatottságuk igen gyér. Jó volna he
lyettük más és változatosabb népi liturgia. Magyar nyelven kellene felelevení
teni a sok helyütt szokásban volt latin vesperást, egyszerű antífóna-dalla
mokkal, egyszerű zsoltár-tónusban. A másik megoldás - Jungmann alapján
- a szentségkítételt és áldást elhagyja és a következő váz szerínt építi fel az
ájtatosságot: bevezető ének (introitus), Isten szava (egy vagy két olvasmánya
Szentírásból öt perc magyarázattal), a nép felelete (egy énekkel), közösségí
ima (ez lehetne c QV litánia, vagy egy refrénszerűen ísmétlődö mondattal ta
golt Imádság), a néj, i 5jtatosságot végző pap imája. Mindehhez egységes, szép
ny elvű, bőséges tartalmú vezérkönyv kellene. Szerétnők míelőbb használni a
benedikciókat is magyar nyelven. Bízonyára e1tünnénekbelőle az olyan fen
taetások, mint például a rózsafűzér megáldásánál. A világi hívők is kellene;
lhogy megtalál ják a nekik is engedélyezett szentelmények imáit.

•
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Vass Gyula dunakeszi plébános írja:

Falusi iskolában a hitoktató elbeszélte a gyerekeknek, hogy amikor Mózes
az úr parancsára a fáraóhoz készült, mível "akadozó nyelvű" volt, maga rnelló
vette Aront. Amidőn a következő órán ezt a történetet iparkodott tanítványaitól
vísszakérdezní, faggatta őket, hogy míéot vette Mózes maga mellé Aront'? Az
egyik töprengő gyerek aztán talpraesetten ezt felelte: azért, mert Mózes nem
tudott·, jól magyarul. Nyelvében él a nemzet. A reform végrehajtása körül úgy
látjuk, hogy az illetékesek is "akadozó nyelvűek" az anyanyelvükön mondandók
szövegezésében. Ajánlatos lenne tehát, hogy mielőtt a hivatalos szövegeket a
püspöki kar elé terjesztenék. a Itturgikusok maguk mellé vennének Áronokat.

Csak egy példát a tapasztalatból. Híveink legnagyobb része, amikor hallja
vagy mondja ezt az imafohászt: "Adj Uram, örök nyugodalmat neki és az örök
világosság fényeskedjék. neki" - Jézus tanításával ellentétben azt gondolja,
vagy kívánja, hogy az elitemetendő holttestének legyen örök nyugodalma a
földben, lelkének pedig az örök világosság fényeskedjék. A. latin szövegnek
ez a szolgaí fordítása nem közérthető. igényli a hívek részére a megmagya
rázást. Mennyivel árnyaltabban tudja ezt kifejezni Haran.gi László az álta
lánosan kedvelt, megható gyászénekünkben: "Jézusomnak szívén megpihenni
jó, elmerülni benne, csendes tiszta tó!" Itt nincs szükség semmiféle magya
rázatra, mindenki érti ezt a szép fohászunkat. Brisits Frigyes is egyik régi
írásában oly szép és vidágos magyarnággal mondra: "A földi életfény helyébe
ragyogjon föl neki az örök világosság!"

Már az eddigi gyakorlat megmutatta a lelkipásztoroknak, hogy csak köz
énthetö, hangbeli ritmusban kifogástalan és a mai magyar nyelv szépségét
zengő párbeszéd a méltó formája a liturgikus bekapcsolódásnak, mind a
pap, mind a hívek részéről. Ha azt akarjuk, hogy a honi nyelven elhangzó
szent szövegeket a híveink értsék, ízleljék és élvezzék, akkor ellentmondás
a közösség ajkára kényszerírteni magyartalan. vagy nem világos szövegeket,
Babits Míhály, amikor az Amor Sanctus könyvében közzetette a középkorí
egyházi himnuszek magyarítását, nem ragaszkodott a latin kifejezések betű

szerínti fordításához, hanern vátköltésében remekül megérzékeltette azok mon
danivalóját. A közelmúltban XII. Pius pápa a zsoltárokat még latinságukban
is megújította. nemcsak az eredeti szöveghűség kedvéért, hanern a közérttie
rtőség céljából a papok használatára.

A "Dominus vobíscum" voltaképpen a pap üdvözlő köszöntése a hívek
felé. A magyar ember ősidőktől fogva köszöntő üdvözlésében az "Adjon Is
ten" és "Fogadj Isten" formulát használja. Most a pap üdvözletére: "Az Úr
legyen veletek", a közösség így válaszol: "És a te lelkeddel". Itt ís a latin
szöveghűség okából mondatunk híveinkkel olyasmit, amit egyáltalán nem
~, s ha meg is fogjuk magyarázni, azután sem válik vérévé. mert a ma
gyar ember nem így gondolkodik. Sokkal jobb és közérthető volna, ha a nép
ezt felelné: "Valóban velünk az úr!" Ezt a kísgyerektöl kezdve mínden hívő

megérti, és talán értelmében sem tér el a fordított szövegtől.

Helytelennek tűnik fel. előttem már az aránylag rövid gyakorlat nyomán
is, hogy a szeritleckét olvasni kezdő pap egyáltalában nem szólítja meg azo
Ikat, akikhez fordul, A "lecke" szó sem alkalmas, mert idegenhangzású és nem
is helyén való itt akár olvasmányról. akár leckérőlbeszé:lnL Eligondolásom
ezerint igy hangzanék kifogástalanul ez a míserész nyelvünkön: "Kedves
Hívek! Hallgassátok meg Szent Pál apostol mai üzenetét a korinthusi leve
léből." A szöveg felolvasása után fölösleges még hozzátenni: "Ez a szent
lecke tanítása". A közösség válasza is csak ez lehet helyesen: "Hála legyen
az Istennek!" Pázmány Péter óta minden pap ezt énekli húsvétkor: "Feltá
madt Krisztus e napon!" S a hívek zengve felelik: "Hála legyen az Istennek."
S egyébként sem beszél így a magyar ember: "Istennek legyen hála". Ez is
csak a "Deo gratias" szolgaí fordításából folyik.

Az evangélium felolvasása után, amikor a pap megcsókolja az evangé
Iíumos könyvet, ne ő mondja: "Az evangélium tanítása legyen lelkünk tisz
tulása", ami egyébként isa Iegzörgőbb magyadtása a latin, eddig a pap által
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mondottszövegnek, hanem a hívek felejék ezt az, úgy vélem, sokkal szebb
és magyarosabb szöveget: "Az evangélium tanítása váljék lelkünk [avára,
Dícséret neked Krísztus Urunk!"

A szentmíse Gloria és Credo szövegének magyarul való szószerintí be
tanítása nehéznek tűnik fel és híveink is inkább énekelnek idevaló népéne
ket. Vagy olyan mélyenjáró rövid és szép imát vennék fel i'tt betétül, ami
nők a Rogács-féle imakönyvben olvashatók.

Rédai János füzesabonyi káplán-hitoktató rrja:

A második világháború vége felé, 1943-ban adtam ki saját költségemen
Ismerd szertartásainkat, kötelességeinket című liturgikus könyvemet, melyet
gyakorlatiassága míatt Czapik érsek oktatásira is ajánlt a nép szélesebb iré
tegében. Erre való hivatkozásom oka az a megállapításcm, hogy ezertartá
sarnkban is, hitbeli ismereteinkben is, eddig túlságosan teoretikusok voltunk
és nem praktikusak, Bármennyire is át volt szőöe például liturgiánk népi
jellegű énekkel, mégsem állott közel népünk rnínden rétegének lelkéhez. Leg
első teendőnk volna, hogy szorgalmazzuk az énekekkel való készületet, első

sorban a·· szentmíséhez, azután a többi szertartásokhoz is. Ehhez a hívek
részéről is megértés kell, vezetőiitől pedig oktatás, ha bele akarjuk építeni
a liturgiába népének kultúránkat, Ezt megelőzően egységesen át kell dolgoz
Illunk ímakönyveinket. És pedig úgy, hogy a használható énekek szervesen
bele legyenek építve a szenemisébe. A fölösleges és alig használható éneke
ket törölni kell. Praktikusabbnak látszanak a rövid szövegű miseénekek, Az
ilyenek sem hiányozhatnak: "Jertek áldozatra hív keresztények ...", "Szent
lakodba jött néped ..." sto., és a sok szép szentségí, Máría-, Jézus szíve
ének, a misealkalomnak és időszaknak megfelelőleg, Lehetne 20-30 míseéne
ket is felvenni, köztük olyanokat, amiket mínden alkalomra lehet használni
az ún. .Jcommunis" miseszövegek mintájára. Jó kezdeményezésnek ígérkezik
Czapik érsek most megjelent, átdolgozott imakönyve, akinek elgondolása (a
hagyományok figyelembe vételévcl) a temetés! könyv megújításával sem
mellőzhető.

Feladat végül nemcsak a hictan-anyagunk átdolgozása, hanem az életre
való gyakorlati alkalmazása is. Természetesen a szeritcselekményekbe való
beleépítéseis.

Kálmán -László sajópüspöki plébános írja:

Szigeti KHián is, meg a cikkében megnevezett bírálói is tudományos szin
ten, a gyakorlati élettől messzire vitatkoznak olyasmin, amit a gyakorlati lel
kípásztor nem talál problémásnak. Nem becsülöm le ezt H vítát, mert a maga
nemében értékes. Hadd szólaljon meg azonban a gyakorlatí életre gondoló
"kinti" lelkipásztor is.

Elhíszem. hogy elvi és művészí szempontból a gregorián dallam alá nem
írhatunk magyar szöveget akárhogyan. A példának felhozott föltámadási
[körmenet mcstaní fordítása és dallama - reméljük - nem végleges. Kezdet
Illek talán mégis azért mondható jobbnak, mint a régi latin szövegű volt,
mert népünk jobban megérti, míért is vesz részt a körmeneten. Ha végképp
nem lehet az ismert gregorián dallarnok alá helyes magyar szöveget írni, ak
kor inkább feláldoznám a gregorián dallamot, mint a magyar szöveget. Van
nak egyházi zeneszerzőink. Alkossanak a magyar nép szívének és ízlésének
megfelelően jhletett dallamot. De az legyen .művészi is, meg magyaros is.
Semmiesetre se legyen azonban csupán ovodásoknak valót

Ne kellljen a lelkipásztornak azon törnie a fejét, hogy a Collectio Ri
- tuumhan közölt dallamot vajon milyen szebb és könnyebben bevehető dal

lammal lehetne helyettesíteni. Gyakorlatban találkeztam már azzal, hogy a
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."Szent angyalok vezessék fel " dallamát elhagyták, és ezt a szöveget az
"Adj irgalmat, adj nyugalmat " dallamán éneklik. így a közös éneklés is
ikönnyebben megvalósítható, mert csak a szöveget kell odaadni a hívek ke-

.zébe. Vagy másik példa: a búzaszentelői énekbetérteket a közölt gregoríános
dallam helyett az "Edes Jézus neked élek ..." dallamán éneklik, mert az
'könnyebb és népünk által jobban bevehető. Népünk a Szent vagy Umm
énektárban található, többnyire igazán szép ihletettségű magyar miseéneke
ket, szentségí énekeket ésa többit szeretí, megbecsüli és védi. A mát nézzük,
és ne a kialakulási időponton vitatkozzunk. Állítom, hogy legalább olyan
felemelő egy közösen szépen, magyar énekkel áténekelt falusi vasárnapi
míse, mínt a gregorián dallammal, latin szöveggel énekelt, különösen kevés
tagú karral áténekelt Iatin-míse. Szeretem. a gregoriánt, magamban sokszor
-énekelern papnövendék koromban megszeretott dallamait. De soha-soha nem
áldoznám föl a népünk állal megszeretett, a szentmíse részeibe nagyon is be
kapcsoló magyar míseénekeket a legszebb gregorián dallamért sem. És ezt a
népünk miatt nem áldoznám föl. Különösen nem naív dallamokra írt Kyrie,
Gloria, Sanctus stb. latin énekekért. Népünk szeret énekelni.

Nem kell persze minden percet kihasználva énekelni a szentmise alatt,
mint ahogy ezt tették régen. Igenis. legyenek imabetétek (l1;ermészetesen li
turgikus imákra gondolok, jó fordításban), legyenek közös magyar válaszok,
legyen csend is a szentmise bizonyos részében. De ha úrfelmutatás után ke
vés létszámú kórus helyett a jelenlévők szívéből és ajkáról zenghet például
a "Most lett a kenyér" - ez a legszebb és legöszíntébb bekapcsolódás az át
változtatás tényébe. és vallom, hogy többet ér és többet mond az egvszerű

embereknek, rnínt esetleg a kórus által elénekelt "Aldott, ki az Úr nevében
jön", vagy pláne egy gregorián Benedictus.

Iröasztaí mellett lehet elgondolni nagyon szép és magasztos dolackat. de
azokkal is számoljunk, akikkel el akarjuk fogadtatm elgondolásatnkat. A zva
korlati lelkipásztorok szeretnék, ha népünk mai közös magyar énekkincse
csak hasonlókkal gyarapodnék. Nagyon komoly veszélyt rejthet az magában,
ha ettől a megazokott közös magyar énekléstől valaha is meg kell válnunk.

A MASZADAI ASATASaK. 1963~ban volt 2000 éve, hogy Nagy Heródes
trónra lépett és Zsidóország királya lett, jóllehet már Kr. e. 40-ben a római
szenatus királlvá nevezte ki, de trónját csak három évvel később tudta elfoa
Ialni. Annak ellenére, hogy Heródes nem volt zsidó származású. mégis Zsidó
ország királyai közé tartozik, amit mellékneve is mutat. Zsidóorszáaot régi hatá
rai közé állította vissza, i,gen sokat építkezett. még Palesztinán kívül is. Énítke
zései közt a legnevezetesebb a templomépítkezés, mely Kr. e. 20f19-ben kezdfidött
és eltartott egészen Jeruzsálem pusztulásának előestjéig, Kr. u. 64-ig. A fővá

rosban ezenkívül felépítette Antonia várát, a királyi palotát, egy színházat és
amfiteátrumot. Palesztinában erődítményeket emelt, így Mászadát. Machérust,
a galtleaí Gábát és Pereában Eszbont. Uralmát jellemezte kegyetlensége és ura
lomféltése, még szerétett feleségének, Mariamnenak, s a tőle született fiainak
sem tudta megbocsátani, hogya törvényes uralkodóházból származnak.

Heródes idumei származású volt, és ezért uralkodása alatt minden eshető

séggel kellett számolnia. Oly helyekről gondoskodott, ahol családjáva] bizton
ságban lehet. Ezenfelül fél't Kleopátrától, aki életére tört és Judea királyságát
kérte Antoniustól. Ezért a Holttenger környékén két várat is megerősített:

Machérust és Mászadát. Machérus a Holt-tenger keleti oldalán. Maszada a nvu
gatí oldalán feküdt 462 méter magasságban a tengerszín felett. Maszadában
már a Makkabeus-háborúk alatt várat építettek (Jonathás főpap Kr. e. 160-142),
ezt építette tovább Heródes. Ez volt a zsidóháborúban (66-73) az utolsó ellen-
állási pont. .

Heródes választása azért esett erre a várra, mert szinte megközelíthetetlen
volt, és még ma is gondot okoz a fel j u tás. A várat minden oldalról völgyszaka
-dékok veszik körül, csupán két Ihelyen lehet feljutni a sziklára épített várhoz.
A keleti út ösvényszerű, veszedelmes. A nyugati út jobb, de a csúcs előtt mínt-
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-egy 500 méternyi összeszűkül. Heródes itt tornyot emelt, hogy elzárja a vár meg
közelítését. A hegy teteje azonban elég terjedelmes, mintegy 10,000 négyzetmé
ternyi sík terület és nem csúcsban végződik. Ez lehetövé tette, hogy még ostrom
alatt is a kertben vetemények voltak.

Heródes a vár kiépítésekor a mintegy 1400 méter kertiletű síkot 6 rnéter
magas és 4 méter széles fallal vette körül, amely fehér kockakövetkből készült.
A falakba 37 tornyot illesztett, ezek mindegyike 25 méter magas volt. A nyu
gati feljáratnál épült a királyi palota, a fellegvár falai alatt. Ez is igen erős

épület volt. Volt benne mindenféle helyiség, terem, csarnok, fürdő. Az oszlopo
kat egy darab kőből faragták. a falakat és a padozatot mozaik fedte. Nagyon
sok vízmedence volt a várban, hogy az őrségnek bőven legyen vize. Rengeteg
élelmiszert halmoztak fel, ami évekre elegendő volt a vár védőinek. Heródes
óriási mennyíségű fegyvert is elraktározott, amivel 10,000 katonát is fel lehetett
szerelni.

Ebbe a várba fészkelte be magát Eleazár, aki a szlkárlusok fanatikus töme
gével harcolt a rómaiak ellen. Jeruzsálern elfoglalása után a hadjárat legvégére
maradt ez a vár, ahol akkor 967 ember tartózkodott asszonyokkal és gyermekek
kel együtt. A X. légióval felvonuló Flavius Silvának komoly munkát adott a
vár megostromlása. Csak a nyugati úton vonulhatott fel. Először is körülvette
a várat fallal, hogy a külvilágtól elzárja. Nehéz feladatot jelentett katonáinak
ellátása élelemmel és vízzel, mert míndent messziraJ. kellett hozni. Egyetlenegy
helyet talált, mely alkalmasnak látszott sáncépítésre, A torony mögött volt egy
kiugró sziklapad, de ez is 150 méterrel mélyebben feküdt Maszada alatt. Mégis
csak innét lehetett az ostromot megkezdeni. Flavius Sil vának 6000 katonája
és 9000 rabszolgája volt. Ezekkel földet hordatott ide, a mesterséges dombon
azután kőből 25 méter széles és ugyanolyan magas töltést készíttetett, hogy
rá tudja vinni az ostromgépet. Volt többek közt egy 30 méter magas ostrom
tornya is, amelynek tetejéről a ballisták és katapulták köveket, nyilakat szór
tak a mellvéd mögött lévő ellenségre. Közben állandóan működött a faltörő

kos. Amikor a rómaiak rést ütöttek a falon, a zsidók egy másik falat húztak
mögéje, és pedig úgy, hogy a faltörő kos ne tudjon kárt tenni benne. Vastag
fadorongokat élükkel kifelé helyeztek el. mögéjük földet hordtak és ezt ismét
élükkel kifelé összekötött gerendákkal erősíteték meg. A gerendák ilyen el
helyezése kírugózta a faltörő kos ütéseit. Silva végül is tűzcsóvákat dobatott,
amelyek belekaptak a gerendákba. Segítségére sietett a szél is, mely befelé
vi tte a tüzet, úgyhogy minden lángba borult. A várat többé nem lehetett vé
deni.

Ekkor Eleazár beszédet íntézetta' védőkhöz és vázolta a helyzet tarthatat
lanságát. Nem fognak azonban a rómaiak kezébe jutni - jelentette ki Eleazárr.
Tíz harcost sorsvetéssel kiválasztottak, akinek a feladata volt megölni min
denkit és felgyújtani mindent az élelmíszer kivételével. Az élelmiszert azért
nem pusztították el, hogya rómaiak lássák, nem éhség míatt adták fel a várat.
Amikor a tíz szikárius eleget tett az utasításnak, egyet kiválasztottak maguk
kőzűl, hogy a kilenc életben maradtat leszúrja, végül pedig önmagába döf je a
kardot. Csupán két asszony és öt gyermek menekült meg, mert sikerült el
bujniok. Másnap Silva a torony csapóhídján keresztül rohamra indította kato
náit. Mindenütt mély csend fogadta őket, csak a tűz pusztított az épületek
belsejében, Amikor felharsant a csatakiáltás, hogy előcsalogassák a vár őrsé

gét, csak a két asszony és az öt gyermek jött elő. Ezek beszámoltak mindenről.

A rómaiak nem akarták elhinni a dolgot. Megpróbálták a tüzet eloltani és
ekkor találták meg a holtakat. A várat utána sorsára hagyták.

Nagy Heródes trónralépésének kétezredik évfordulója e~lékezetére az
izraeli korrnénv elhatározta a maszadai maradványok régészeti feltárását. Az
ásatások 1963 őszén indultak meg egy millió font költséggel. Az ásatások veze
tője Jigál Jádin a jeruzsálemi héber egyetem tanára. Kétszáz önkéntes rnun
kással és szakember-rel, akik kőzül nagyon sokat különböző intézmények bo
csátottak rendelkezésére, fogott munkába a professzor. Mindenekelőtt egy 25
kilométer hOSiSZÚ utat kellett építeni, hogy közlekedni lehessen. Villanyáramot

'É"S vizet kellett odavezetni. Utána felvonót készítettek a hegyre,
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A legérdekesebb eddig, ami a romok alól, előkerült, egy zsinagóga, amely
Jeruzsálem felé nézett. Három oszlopsor tartotta a rnennyezetét és hét lépcső

zetesen épített kőpadsor futott benne körül. 'I'aláltak fürdőt, mely teljesen
római rnódra készült; a melegfürdő alatt volt a fűtőház az alagsorban. Több
helyen megmaradt a falban a csővezeték, amely a meleg levegőt száülította.

Heródes alsó palotájában a lépcsők alatt egymás mellett fekve egy asszony
és gyermek csontvázát találták. (Másutt 15 csontvázat találtak.) Nem messze'
tőlük színes kendőben 2 darab 20 centiméter 'hosszú sötétbarna hajfonat, egy
pár szandál és női övcsat. A lépcső Heródes magánfürdőjébe vezetett, de ezt
a felette lévő szobák temették be.

A nyugati palotában feltárták azt a termet, amelyben Heródes fogadásait
tartotta. A bejárattal szemben a. terem sarkában a falban négy bemélyedés van,
nyilván a királyi trón elhelyezésére szolgált; meIlette oldalkijárat nyílik a
palota belső termei -Ielé,

Rengeteg mínden került elő a romok alól, hiszen a törmeléket is folyama
tosan átszitálják. Az előkerült tárgyak egy része a mindennapi életet szolgálta,
kőből faragott székek és asztalok, kanalak, bronzlámpák; az egyik raktárból
40 darab sorokba rendezett agyagkorsó, az egyikén latin betük: AGF, meg
fejtése még nincs meg; kályhák, kosarak, szandálok, aranygyűrű. A leletek
más része katonai jellegű, bőrrel bevont fapajzsok, nyílhegyek, nyílvesszők

nyalábba összekötve, kőgolyók; egy pikkelyes páncél,' melynek 400 pikkelye
ezüst-bronz ötvözetből készült, talán Eleazáré lehetett. Ezenfelül sok pénzt is.
találtak, 2000-nél többet. Ebből majdnem 400 darabot egy olyan helyiségben,
mely pékrnűhely lehetett. Legtöbbjük a lázadás idejéből való, de akadt egy
késői, VI. századból való látogatótól származó bizánci érme is.

káros emlékek is maradtak, legtöbbjük korsón feljegyzett név. Az egyik
falba Philónak, a nagy zsidó bőlcselőnek a neve van bekarcolva. Jelentős az
a négy papirusz, me1y latin nyelven írt ruhajegyzéket tartalmaz. Palesztinában
a rómaiak görög nyelvet használtak, ezért ritka az ilyen irat. A Szentírásbói
iso kerültek elő bőrre írt részletek. Igy érdekes a 81-85. zsoltárok szövege; elő

került Mózes első könyvének is egy töredéke. Vannak töredékek Eszter könv
véből, a Prédikátor könyvéből (Kohelet) és Jézus, Sírák fiának könyvéből
(Ecclesiasticus), mind héber nyelven. Ennek az utolsónak a héber szövege azért
jelentős, mert a XI. században eltüntek az addig még meglévő héber szövegek
és csak 1896-1900-boo találtak héber szövegeket a kairói zsinagóga "geni
zájában" (lomtár), mely lelet jelenleg négy könyvtárban található. A most elő

került szöveg nagyjában megegyezik a kairói héber szöveggel és azt bizonyítja,
. hogy a könyv eredeti nyelve héber volt. Mindezek az írások még az első szá

zadból valók, hisz 73 előtt írták őket. Irásuk nagy hasonlóságot mutat a qurn
rání barlangokban talált szövegekével ; esetleg ott készülhettek. hisz nem fe
küdt messze egymástól a két hely s így a kapcsolat köztük fennállhatott.

Kiváncsian várjuk az ásatások befejezését, rnert feltehető, hogy nagyon
sok adatot fognak nyújtani a Biblia jobb rnegértéséhez, (Kosztolányi István)

EUVILÉKEZBS KÖLCSEY FERENCRE. A XIX. század első évtizedeinek.
a nemzetért való munkálkodás hősi korszakának egyetemes érvényű, kiemel
kedő alakja Kölcsey Ferenc, aki 1790-ben született és 1838-baJn halt meg. Méltó
tehát, hogy születésének 175. évfordulója alkalmából megemlékezzünk róla.

Akkoriban a magyar nép legjobbjai az abszolutízmus testet-lelket fojto
gató .szorításában két síkon keresnek kibontakozást: a hazai nyelv és iroda
lom kiművelése által miJntegy zsibbadt álmából ébresztgetik a nemzet csip
kerózsa-szellemét, másrészt a politikai lehetőségek - megyeí mozgalmak, or
szággyűlések kiaknázásával erős harcot ind1tanak a fentmaradásért és a fej
lődésért,

Kölcsey e kettős irányú, de azonos célba torkolló küzdelern mínden
pontján helytáll; roppant tudása, a kor széleskörű ismereteit felszívó, európai
rnűveltsége kiemelkedik a parlag,i környezetből, - haladó szellemisége nem
csak a Habsburg-rendszer, az elmaradott, nemesi-feudális Magyarország ka
puján is erőteljesen kopogtat, A fogadtatás elutasító, - értetlenség, népsze-
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TŰtlenség és ellenségek egész sora varja míndkét részről, Nem könnyü sors:
a romantikus érzékenységgel és magányossággal sújtott, törékeny ifjú előbb

szembekerül az őt környező világgal, majd később színte magára hagyatva
kÜZJd egy nép erkölcsí igazságáért és [övőjéért,

Az indulás biztató és felhőtlen, jóformán még az iskolapadban kott ver
sei főlkeltik Kazinczy érdeklődését, A széphalmí mester helyes í,téletét az
elkövetkező évek igazolják: Kölcsey- hamarosan Kazinczy pesti triászával
együtt erősíti az új szeLlemIi forntot, a MondolatTa készített Feleletével pedig
(Szemere Pállal közösen írja, de a bevezetőben csak az ő neve szerepel) győ

zelemre viszi a nyelvújítás ügyét és megalapozza a század tudományos ere
zetű irodalmát.

Élete a felfelé ívelő sa süllyedő periódusok fény- és árnyjátékát tük
rözd, kevés Írónk van, akinek önmagával és a körülményekkel ilyen erősen

keLl megblrkóznía. Változó hangulatai, hitet és csüggedést árasztó írásai kü
Iönleges 'b.elsŐ alkatű emberről valíanak, de ugyanakkor cáfolják kizáróla
gosnak vélt pesszimizmusát;a keserű, sötét szemléleten míndíg átdereng a
talpraáblás, az újrakezdés vigasza is.

Líraja kezdetben roskadozik a klasszikus elemektől, a mitológial utalások
erdejétől alrg látjuk az eredeti költői tehetséget. Amit korai verseiből saját
jának rmondhat, [obbára csak a valóságtól elrúgaszkodó költői útkeresése; a li
ríkus kedvelt tája a rózsaszínű rnesszeség, az égi környezet - s jutalmul a .
csillagkoszoeút kívánja elnyerni. A finomkodó költői attitüddel az "Élet" című
versében számol el, a "tündérképek" helyett, bármilyen keserű legyen is, a
való életet választja, rnert a zárósor tanusága szerínt: "nin,cs élet a felhők

körébe."
Költöí pádyáján ez a fordulópont, ",géniusza" ezután nem irreális ködcsű

osokra, hanem olyan. magaslatokra szárnyal, ahonnan az énekes "jobb sorsot
és hazát" zenghet ernbertársainak. Költészete és emberi alakja ekkorforr össze
-szervesen a hon fogalmával, ettől kezdve már mdnden érzését és gondolatát a
haza iránti aggódás táplálja.

De néked élni kell, ó hon
S örökre, mint tavasz virulni ...

(Rákos nympájához)

- hangzik fel a férfi-líra mély regíszterein. A szerelem, a nőt körülfonó ér
zelmek [S - mint később Petőfmél - ebbe a gondolatkörbe ömlenek. Szerb
Antal megfogalmazása szerínt "a hazaszerr-etetető ernelte fel a filozófiai gon
dolat és a vallási világkép síkjába", - miriden érzése, belső remegése ebben
az eszmei fókuszban találkozik és töltődik fel.újabb energiákkal,

Az 1820-as évek eleje a nagy versek, a "Rákös", a Vanitatum vanítas", a
."Zsarnok", az "Igazság" és a "Himnusz" korszaka - a költő a szerét szabad
-ságra áhítozik és a vér megújulását várja a puszta mezőkön, Kiteljesedő Iírá
ja felszívj.aaz elődök hagyományatt is, a nemzeti romlás gondolatát Berzse
nyitől, a lírai víziók szuggesztív felralzolésát Batsányitól kölcsönzi, de a ver
sek mindíg egyéni, izzó hőfokú és tettre mozgósító Lirikust mutatmak be. Néha
ellentétes hangulatok is megférnek egymás mellett; a "Vanitatum vanitas"
az élet hiábavalóságát bizonyítja egy történelmi képsoron keresztül, a "Zsa;r~

nok't-ban már pontos, jellemző vonásokkal határolja körül a nép elnyomóit,
A Himnusz ugyancsak képsorokat tömörít, de lassú, andantés hullámzása

elmélyültté tesz és újabb reflexiókat bontakoztat ki. Nem érthetünk egyet a
kor Ioitűnő Ismerőjével. Szasuier Józseffel, aki a vers bűntudatot hangoztató
sorai mögött csak a politikai jellegű felismerést és ítéletet veszi észre, s val
lásosságát formálisnak tartja. A Himnusz nem köntösében, külső elemeiben
hordja vallásos - pontosabban keresztényeszmevilágot tükröző - jegyeit,
hanem tartalmában. A vallási és polirtikai részre való szétválasztás különben
sem szerenesés. ,a magyar írodalomban akár a reformáció-eellenreformácíő,

akár a kuruc szabadságharc koráról essék szó, a vallásos"és politikai tenden
dák szoros összefüggésben wannak, eros kölcsönhatást gyakorolnak egymásra.
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Kölcsey ,a balsorssal vezeklő nép rnellett a "vig esztendők" reményét is fel-
villantja, s Istenhez való fordulása - kdmondatlanul is - nem a tétlen csüg-
gedés, hanem a tettel, munkálkodással épitett jövő eszmei erősítőjévé magaso
dik:. A költemény ezéet válhatott népünk nemzeti imádságává. hivatalos hím
nuszává.

S közben újabb válságos évek következnek, a vidéki magány lehúzó élet
formája, régi barátokkal és ideálokkal való szakítás - de egy-egy kitörés is
az alkotás, az igaz emberség remekbeszabott. nemes példáival. Kölcsey köz-
életi szereplése itt már párhuzamosan halad utolsó nagy Urai korszakával. Be
kapcsolódik a vármegyei életbe, Szatmár képviseletében az 1832-es pozsonyi
reform-országgyűlésen is résztvesz, ahol szuggesztív erejű felszólalásaíval, er
kölcsi tartásával 1848 számára egyengeti az utat. Ebből a korból származó
versei még fokozottabban a tettre, cselekvésre buzdító hazafiság hangját szó
laltatják meg; a jövőbe vetett hit sugárzását érezzük.

Es más hon áll II négy folyam partjára,
Más szózat és más 'keblű nép;
S szebb arczot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

(Zrínyi második éneke}'

A hoeízontálís kitágulásnak. a nemzet magáratalálásának európai érvényű

megfogalmazása egy epigramma kereteiben 'is elfér.J·elen és jövő találko-
zik itt: .

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkol't:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre deriill

(HusztY

A "Huszt" sorainak olvasásakor jelképesnek érezzük, hogy száz évvel később;

a nemzet ujabb válságos időszakában a vers Kodály Zoltán rnuzsikájávaí fonó
dik össze, mintegy kapcsolatot, folyamatosságet teremtve a reformkor és a
XX. század nagy szellemébresztől között. (Szeghalmi Elemér)'

KORLÁTOLT MÉRVŰ EUTANÁZIA? Bizonyára sokan emlékeznek még
Suzanne van de Put asszony perére. akit a Hegei esküdtbíróság 1962. novem
ber 10-én felmentett a gyennekölés vádja alól. Van de Put asszony méreggel
ölte meg egyhetes leánykáját, aki úgy jött világra, hogy míndkét karja hiány
zott. Nem akarta - úgymond -, hogy a kis Corinne egész életére boldog
talan legyen. Al- asszony eljárása s még inkább a felmentő ítélet vítágszen
zációt keltett akköriban. Ugyanakko'raggodalmat is, mert tartani lehetett at
tól, hogy más anyák is követik a példáját. Ez volt az azóta betiltott talido
rnídos csíllapítószer pusztításának ideje, amíkor- kereken hétezer torzult vagy
csonkult végtagú gyermek született Nyugateurópában olyan anyáktól, akik
terhességük alatt ezt az orvosságot használták.

Már ezen a tár.gyaláson a védelem sűrűn hivatkozott Werner Catei köny
vére, amely Az élet határhelyzetei (Adalék egy korlátolt mérvű eutanázia
probLémájához) címmel kevéssel előtte jelent meg. Catel, aki akieli e,gyetem
gyermekgyógyászati klinikájának igazgató-professzora, bizonyos feltételek fi
gyelembevételével megengedhetőnek nyilvánítja az életlehetőség megvonását
azoktól a koragyermekségükben lévő ídíótáktól, akik, mint mondja, "az állati
létküszöbnél is alacsonyabb fokon állnak". Itt kell megjegyeznünk, hogy az
idiotizmus a gyengeelméjűség, az értelmi fogyatékosság legsúlyosabb foka, és
a teljes idióta gyermekeknél a szellemi élet legkisebb megnyilatkozása is'
hiányztk.

Még ugyanabban az évben, 1962-ben válaszolt Catel könyvére a Hippok
rates című: orvosi folyóiratban A .. Hottinger baseli orvosprofesszorvakí Oatel
felfogását határozottan visszautasította. Ezzel talán az ügy le is záródott
volna, ha egy újaob bírósági tárgyalás fel nem eleveníti a korlátolt rnérvű
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eutanázia kérdését. A múlt évben, 1964-ben a Iimburgí esküdtszék elé került
il liegeihez nagyjában hasonló ügy. A bíróság orvosszakértőként kihallgatta
Catel professzort is. Catel .elöadta, hogy az ő meggyőződése szerínt fölösleges
az orvosnak minden körűlmények között az élet megőrzésére törekednie;
,,Az igazi orvoslás - jelentette ki - sokkal inkáhb a fájdalmak enyhítését
jelenti. Természetesen a gyógyítás a cél, ha azonban az emberi lény még az
állati létküszöbnél is alacsonyabb fokon élne, akkor a család, az anya és a
házasság boldogsága a döntő."

Mi lehet a mi nézetünk mínderről, ha a Ikatolikus erkölcstan alapjára he
lyezkedünk? - veti fel a kérdést Georg Siegmund igen tanulságos cikkében,
amelyet a StimmeTí der Zeit tett közzé. Elfogadhatjuk-e vajon azt az állás
pontot. 'hogy létezihetnek olyan feltételek, amelyek bizonyos körülmények kö
zött az orvos számára megengedhetövé teszik, hogy tudatosan végetvessen
egy emberi lény életének?

Catel szeririt ezek a feltételek a következők: 1. ha a gyermek cs-upán
csak "test-tömegnek" mutatkozik; 2. nem rendelkezik szellemi lélekkel; 3.
világi és egyházi jog szerint szabadakaratú döntésre nem képes; 4. környeze~

tével a legcsekélyebb szellemi érintkezés lehetősége nélkül él; 5. nincs re
mény arra, hogy emberi gondozás révén emberségét kíbcntakoztathassa. Catel
hangsúlyozza, hogy az övéhez hasonló véleményt mások is vallanak, és idézt
K,autsky hamburgi orvosprofesszort. aki 1961~ben a következőket írta: "Az
emberi szervezetre vonatkozó összes ismereteinket sutba kellene dobni,
ha nem ismernők el azt, hogy az agy (valószínűleg csak bizonyos
meghatározott részeiben) egyedüli jelentőséggel bír a szellemi meg
nyilatkozásban, vagyis hogy ehhez mindenképpen szükséges. Ha tehát az agy
nak ezek a részei egészen hiányoznak, vagy helyrehozhatatlan sérülést szen
vedtek, s így a szellemi lélek működésének még csak a lehetősége sincs meg.
(mínt az embriónál. vagy mély kábulatban), akkor nem beszélhetünk, vagy
már nem beszélhetünk élő emberről, Inkább holttest az ilyenkor, amely több
kevesebb Tészfunkciókat (légzés, vérkeringés stb.) végez, spontán vagy mes
terségesen, avagy ahhozhasonIítható; amit a fiziológiában továbbélő szövet
tenyészetnek neveznek. S éppen így nem beszélhetünk emberről egy olyan
torzszülött esetében, akinek az agyveleje -teliesen hiányzik."

Kautskynak természetesen igaza van abban, hogy a szellemi élet meg
nyilatkozásához az - agy elengedhetetlenül szükséges, Az orvosi irodalom ta
núsága szerínt azonban az agy nélkül született magzatok amúgy is életképte
lenek, nincs ok tehát arra, hogy szándékos beavatkozással vessünk véget éle
tüknek. A Catel által felhozott contergan- és talidornid-bébíknél viszont az
esetek nagy részében nem annyira agykároeodások, mint inkább végtagfo
gyatékosságok mutatkoznak. A leg~öbb esetben nyomorékek lesznek, de ér
telmi szintjük az idiotizmus szintje fölött mozog, Előfordulhatnak persze
olyan, gén en alapuló, tehát belső és külső (mechanikus, kémiai, fizikai) té
nyezők okozta agykárosodások, amelyek következtében a kisgyermek meg
reked az idiotizmus, vagyis a gyengeelméjűség legsúlyosabb szintjén, az élet
védelmét szolgáló parancs - "Ne ölj!" - érvényességét azonban Ilyenkor sem
függeszthet jük föl, részvételre, érdekre, vagy érzelmi indokokra való hivat
kozással. 'I'udatábán vagyunk annak, hogy egy magával tehetetlen idióta kis
gyermek a saját családjának is súlyos áldozatot, sőt tragédiát jelent. De tha
egyéni vagy társadalmi érdekeket és hasznossági szempontokat előbbre he
lyeznénk az élet megbecsülésénél. akkor ledöntenők a gátat a család és a
társadalom számára még súlyosabb és tömegesebb tragédiák előtt.

Egyébként a tapasztalat szer-int Catel professzor érvelése is ott a leg
gyengébb, amikor a- család boldogságára hivatkozik. Hány és hány esetet tud
nánk felsorolni, ahol a család semmi kincsért sem volna hajlandó ilyen gyer
mekétől sem megválni. Catel elfelejti ugyanis, hogy az anyák hivatása: az
élet szolgálata, Az élet pedig mindenféle megnyilatkozási formában is élet,
még torzságában is.

Mindent figyelembevéve, a katolíkus erkölcstan még a Catel által hír
tietett "korlátolt mérvű eutanázíát" is bűnös emberölésnek mínősíti. Allás-,
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'pontunk megokolása nagyon egyszerű: rninden embernek természetadta joga
van az élethez és az emberhez méltó bánásmódhoz, kisgyermek esetében a
megfelelő gondoskodáshoz. All ez akkor is, ha ez a gondoskodás a családtól
vagy társadalomtól az átlagosnál nagyobb áldozatot követel.

A probléma gyökere Lgy inkább abban rejlik, ihogy lehet-e emberi lényeik
nek nevezni azokat a "torzszülötteket", akiket Catel "sejttömegeknek",
"testmasszáknak" nevez?

Maga a kifejezés Georg Siegmund helyes meglátása szerint Aristoteles
lépcsőzetes "nemzés,elméleté!re" vezethető vissza. Ez az elmélet azt tanítja,
hogy a nemzés első fokozatában csupán "tenyészéletet" hoz létre. Míután
a csírasejt keresztúlment az első fokozaton, aikkor válik ~llkalmassá, hogy má
sodfokon "áUati életet" kezdhessen, További fejlődés után jut el a magzat

I az emberi lélek befogadására: férfinél ez nagyjában a 40. napon, nő esetében
a 80. napon következik be. Ezáltal válik az addíg állati életet élő magzat
szellemi lélekkel rendelkező emberré. Lényegében ez a régi elmélet jelenik
meg új ruhába öltöztetve a Haeckel-féle ún. biogenetikus alaptörvényben.
legalább is régebbi megfogalmazásban. A biogenetikus törvény ugyanis ki
mondja, hogy az egyedi fejlődés megismétli a törzsfejlődést. Az embert mag
zat 'tehát fejlődésfolyamatában keresztülmegy az emberréválást megelőző ál
lati fokozatokon.

Erthető, hogy Aristoteles nemzés-elméletét különösen azok pártolják, akik a
magaatelhajtást mentesíteni akarják a jogi vagy erkölcsi felelősség alól. Mert
valóban, ha a magzati fejlődésnek lenne állati fázisa is, akkor a magzatelhattás
ebben a fázisban nem számítana emberölésnek.

Ami a biogenetikus törvényt illeti, modern formájában az egyedi és törzs
fejjpdés között csak "hason[óságot" és nem "egyenlőséget" állapít meg. A mag
zat egyedi fejlődésa csupán emlékeztet a törzsfejlődésre. De az ember embrio
nális állapotának legkezdetlegesebb stádiumában sem mutat az állatvilág felé.
Fej1ődése céltudatos emberi kibcntakozás. Képességileg. lehetőségileg rendelke
zik míndennel, ami az embert személlyé teszi. Fejlődése testi szerveínek, agyá
nak, központi ídegrendszerének, szellemi képességeinek kifejlesztésére irányul
még akkor is, ha valamilyen gérskárosodás, hormonális rendellenesség, vagy
káros környezeti behatás következtében agyveleje alig vagy csak hiányosan fej
loo'ik ki, és így nem jut el értelmi képességeinek teljes' használatára. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy nem rendelkezik szellemi lélekkel és így nem tekint
hető embernek. Ma már az orvostudomány sikeres kísérleteket is folytat a fogya
tékos szellemi képességűek "értelmi ébresztésének" érdekében. Irányukban so
hasem adhatjuk föl a reményt és még a Iegsúlyosabb helyzetben sem tekinthet
jük a gyengeelméjű kicsinyeket "szellemi halottaknak". (Faitii István)

JEGYZETLAPOK. (A szetetet nyelvéről.) Gy. hongászbotot kívánt a neve
'napjára, Anyja azt mondta neki. "Te már nagy fiú vagy. Ilyenkor az ember
már nem kíván haszontalanságokat." És mert Gy.-nak történetesen irigre is
szüksége volt, kapott egy inget. Holott szentül hitte, hogy a világon, legalábbis
számára, csak egyetlen szükséges dolog létezik: a horgászbot.

Még az utolsó reggelen is remélte, hogy megkapja. Es amikor meglátja
az inget, mérhetetlen szomorúságot érzett. Már nem is az elmaradt horgász
bot, már nem is a helyébe került ing miatt. Csak szomorú volt, napokig, maga
sem tudta, rníórt.

Azért volt szomorú, mert már az anyja is többre becsülte.a hasznot az
örömnél.

Gy. talán sosem fogja olvasni Camus jegyzeteit. Ha olvasná, ráeszmélne,
boltY bánatával nem volt egyedül a földön, "Ma is emlékszem még ana a ro
hamszerű kétségbeesésre - írja Camus - mely akkor fogott el, míkor anyám
kijelentette: Most már elég nagy vagy hozzá, hogy újévre hasznos ajándékokat
kapj. -Es ma sem állhatom meg valami bensö :rándulás nélkül, ha ilyen
.ajándékot kapok. Semmi kétség, nagyon jól tudtam, hogy az akkor a szeretet
-szava volt; derhát mégis, miért beszél néha ilyen nevetséges nyelven a sze
retet?" (r. ou.:
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