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Kecskés Pál

BŰNTUDAT~S FELELŐSSÉG

Az erkölcsi élet követelményeket áMit az ,ember elé. Elismerésükkel
és teljesitésükkel felelősségéról tesz tanúságot az ember azoknak az ér
tékeknek megvalósításáért, amelyek az erkölcsi követelmények tartal
mát képezile Feíelösségtudatában átérzi az ember kötelességét az erkölcsi
követélménnyel szemben s kötelessége teljesítésének mértékében igazolja
lelkiismerete. A1Jéli, hogy szabad: elhatározással roett cselekedetének
eredményéért, következményeiért vállalnia k,ell a szerzőséget,cselekede

tét mínt tőle eredőt, a magáénak kell elísmernie, azért !helyt kell állnia.
Az élmény erőssége függ a eselekedet [elentőségétöl. A cselekvőre súlyo
sabban nehezedő következmények miatt erősebben jeíentkezik a fele
lősségtudat a rossznak, mint a jónak minősill.őcselekedetnél,erősebben

érezhető a mulasztásnál, mint a kötelességteljesítésnél.
Felelősségtudatában nyilvánul meg az embernek az erkölcsi világ

hoz vaíló viszonya. Felelősségtudata erkölcsi gondolkodásának. magatar
tásának tükröződése. Minthogy a cselekedetek a kíalakult készségek nyo
mán jönnek létre, az ember felelősségtudataerkölcsi jellemének is kife
jezője. Legalacsonyabb a felelősségtudata az 'erkölcsi élettel szemben kő

zömbős embernek, aki az életet a hasznosság vagy az élvezet szempont
jábói!. nézi s erkölcsi tekintetben felelőtlenü:léil a világban. Több a fele
lősségtudata a könnyelmű embernek, aki legaIábhi:s bizonyos értékköve
telmények iránt fogékonysággaiJ. rendelkezik, ha azok cselekvésére vo
natkozó követelményeit nemis fogja fel kellő komolysággal. Nem sok
kaU. méilyebb a felületes ernber felelősségtudata sem, akii. nem annyira
meggyőződésből, mint inkább környezetének hatására, ösztönzésére tel
jeffiti kötelességét, Komoly felelősségtudatrólannál beszélhetünk, aki az
erkölcsi érték iránti meggyőződésből,annak önmagával lés a társadalom
mal szemben kötelességre serkentő hatásától indíttatva gondolkodik és
cselekszik.

Korunkban az emberi élet színtjét emelő kiváló teljesítmények mel
lett,gyakori a panasz a felelősségtudat lazasága, nem ritkán szírrte tel
jes hiányának tapasztalata miatt is. A könnyelműségből eredő közleke
dési balesetek, áldozataket a helyszínén hagyó aucóvezetök, családjukat
az azon kívül szövődött viszonyok miatt kőnnyelműeneíhagyóférfiak és
nők, a gyermektől irtózó s maguktól elvető nők, a munkájukat gondat
lanul végző emberek, a köztulaidon felelőtlen kezelésének esetel a fele
lősségtudat hiányának kirívó tünetei, amelyek eredetének és orvoslásá
nak kérdése a pszíchológusokat, szociológusokat, írókat, politikusokat,
pedagógusokat fo,glailkoztatja.

Az erkölcsi normák megitélése

A felelősségtudat hiányának okai között első helyen kell kétségtele
nül említenünk, hogy a modern embernek megrendült az erkölcsi rend
szilárdságáoa vetett meggyőződése. A feiJ.elősségtudat erej,ét a szemben
álló kötelesség tudatának súlya méri le. A kötelező erő meg,gyengillésével
meggyengül a felelősség tudata is. Két évszázad előtt az európai társa
dalom nagy egészében még érvényesnek i:smerte el a kereszténység által
hirdetett erkölcsi értékrendet. ha Illem is teljesítette maradéktalanul an-

145



nak Icövetelményeít, A felvilágosodás kora az ész hatalmában való nagy
bizakodással veszi bírálat alá a hagyományos erkölaselveit. Méltatlan
nak találja az emberi szabadsághoz az isteni tekintélyre való hivatkozást
s helyébe a magára hagyatkozó ész követelményeit állítja, a vallás je
Ientőségét személyi hatására korlátozza, egyetemleges jelentőségének el ...
vitatásával. A felvilágosodás legtekintélyesebb filozófusának,' Kantnak
értelmezése szerint az erkölcsi törvény egyetemes érvényét az észnek a
tapasztalattól és az észen kívül álló törvényhozótól független feltétlen
parancsa alapozza meg. Ennek a parancsnak követése a kötelességtudat
indítéka saz 'Rmber rnéltóságának biztosítéka. .

Kant etikájának a közerkölcs alakulására nem lett jelentősebb ha
t.ál'<l. Inkább azérlelmiségi körök gondolkodásának megnyugtatására
szolgált annak látszatával, hogy az erkölcsi rend szilárdsága s az ember
méltósága biztosítható az erkölesnek a vallástól való függetlenítése mel
lett is. Az erkölcsi közgondolkodás inkább a Kant áltait megvetett bol
dogságvágy kíelégítésének drányában kereste törekvései megvalósulását.
A boldogság vágyat az ember .elemi lelki igényének ismeri el a keresz-
tény erköles is. Ám a világias gondolkodás e vágy teljesülését nem az:
örökkévalóságban, hanem a földi életben keresi, teljesülésének igéretét
a fejlődő ipar és technika teljesítményeiben látja. Az önértékűeknek
tekintett erkölcsi értékekkel szemben megindult az átértékelés folyamata.
Elébük nyomulnak a hasznossági és élvezéti értékek. A megszerzésükre
irányuló munka és harc lesznek az erkölcsi értékelés meghatározói is. Az
erény az életrevalóság, leleményesség, találékonyság vonásaival talál tet
szésre; az erkölcsi gátlás áttörése, a bűn kockázatanak merész vállalása
.valami magassabbrendű erkölcs színezetének eimén követel elismerte
tést. Az értékek átértékelését Nietzsche teszi kíméletlen nyiltsággal tu
datossá. Csalódásnak mínősítí az abszolút erkölcsi normákba vetett hitet,
szerinte minden értékmeghatározás az élet fenntartásának fiziológiai kő-,

vetelményelt juttatja kifejezésre. A "felsőbbrendű ember" hatalomra
törő akaratát tekinti ,az erkölcs szabályának s az erkölcsi érték alko-o
'tójának. '

A Nietzsche által megjövendölt erkölcsi nihilizmus veszélyének fel-
tartóztatása, az egyház 'befolyásának meggyöngülésével, javarészt a vi-
lági tárnadalomra hárul. A társadalmi élet törvényszerűségeit vizsgáló
szociológiai irányzat a társadalmat tekinti az erkölcsi norma hordozójá
nak, meghatározójának és szentesítöjének. A köztudatba átmenő meg
győződés szerint erkölcsileg jó és kívánatos, ami a közjót biztosítja és
előmozdítja, rossz és káros, ami azzal ellenkezik. Az erkölcs lényegében
a társadalmi együttélés szabálya.

E szabály átható és eredményes érvényesülésének nélkülözhetetlen
előfeltétele, hogya társadalom tagjai elevenen, mélyen átéljék összetar
tozásuk tudatát. Ez a tudat azonban nem bizonyul valami szeros össze-·
tartó erőnek a modcrn társadalmakban, Világnézeti és osztályellentétek
jelentős mértékben gátolják átütő hatású erejét. A liberális kor indivi
dualista irányú gondolkodásának s a szociális gondolkodásnak ellentéte
erkölcsi tekintetben is ellentétes értékelési irányt képvisel. Még elvben
megegyező értéktartaiomnak gyakorlati értelmezése tekintetében is szem
bekerülnek a nézetek. Élesen szembetűnő ez például az emberi boldo
gulás biztosításához szükséges munka értékelése tekintetében. A munka.
a tőkés vállalkozó szemében a szabad verseny szolgálatáoan álló érték,
ami a munkás számára a munkaerő kizsákmányolását, az ember önma
gától való elidegenülését jelenti.
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A nézetek és érdekek ellentéte mellett az erkölcsi követelmények
Jegészrevehetöbb irányjelzői a társadalom hatalmi szervezetének, az
államnak a törvényei maradnak. Ezek azonbim csak a közérdek Súlyo
sabb megsértésének -eseteire kor1átozódnak, megelégesznek külső alkal
mazkodássai, nem hatolnak az egyén erkölcsi tudatának rnélyére, S az
államrendszer változásával változó törvények az erkölcsi értékelés vi
szonylagosságának és bizonytalanságának a tudatát erősítik.

Nagy erőfeszítéseket tesz IS nagy eredményeket éreil. a modern ál
lam az anyagi jólét és a kőzművelődés emelése terén. Ezekkel az ered
ményekkel nem áll arányban polgárai erkölcsi gondolkodásának IS kü
lönösen felelősségtudatának 'emelkedése. Ennek okát jelentős részben
a tágméretű hatásra szabott irányításhoz szükséges intézményes szerve
zetí rendszer kiépítésében láthatjuk, amelyben az egyéni hatáskör és
felelősség szűk körre szorul s amelyben az intézkedők a felsőbb szer
vektől való függőség érzésével együtt a felelősség javarészét is azokra
hárítják át. A rnodern szervezés technikájanak bonyolultságában, az
egyén alkatrészszerű szervnek érzi magát oly részfunkció ellátásában,
amely személyvoltának csak kis részét veszi igénybe. S az élet eleven
mozgásában és hajszájában kevés alkalom nyílik arra, hogy az ember
szembenézzen önmagával, hibáit, bűneit észrevegye s értük a felelős

séget vállalja.
Teherként nehezedik az emberre a felelősség súlya, S a terhet csak.

fokozza a bűn 'tudata. A terhe könnyítésére vágyó ember szívesen veszi,
ha a tudományra történő hivatkozás segítségére jön. A bűntudat felté
telezi az ember akarata szabadságát. Bűnt nyilván az követ el, aki tu
datosan és akarattal az erkölcsi törvény ellencse1eikedik. Am az embert
egyoldalúan biológiai létmívoltában vizsgáló tudomány az akarat szabad
ságáról való meggyőződést tévhitnek mínősítí s az akarati cselekvés ki
amítását az ember biológiai a1kata és környezete által meghatározott
tényezők kényszerítő hatásának tulajdonítja, Ilyen értelmezés mellett
az ember lelkiismeretét terhelő bűnről nem beszélhetünk, csak hibáról
vagy tévedésről lehet szó, amely hatóoka felismerhetősége mértékében
csökkenthető, azon túl pedig elnézést és megértést kíván, hasonlóan ah
hoz, ahogy a természetgy-engén vagy hibásan fejlett képzödrnényeit is
tudomásul vesszük.

Tudományos elméletek

E szemléletmód keretében, Freud pszichoanalizise az ember ösztö
neinek ütközéséből értelmezi az erkölcsi életet. A szülők, a társadalom,
a vallás tekintélyi ereje alakítja ki a felettes-én tudatát, amely az em
ber azzal ellentétes tudatalatti ösztöneivel való ütközésében a lelkiis
mereti szorongás érzését váltja ki. A neurotikus állapotban tapasztalt
szorongást általános érvényű értelmezésnek szánva, a bűntudatot Freud
magyarázata beteges, abnormis jelenségnek minősítí. Megszüntetése a
zavart feloldó pszichoterápiás kezelés feladata, ai ösztönt magasabb
teljesítményre vezető "szublimálás" révén.

A modern tudomány mozgalmas életében sűrűn váltják egymást
az elméletek és értékelések. A mélylé1ektan sem állt meg Freudnál. For
dulatot jelent a Freudtól különvált, nemrég elhúnyt C.- G. Jung rnűkö

dése, Ö a lelki életet nem látja kielégítően megmagyarázhatónak a bio
lógiai erők hatásaként. az ember-szellemi képessége a testhez kötött, de
attól kűlőnböző lélek létének elismerésére készteti. Jung szerint a lélek
tudatos működése a környezethez való célszerű alkalmazkodás szolgá-
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latáJban áll. Tudatalatti rétege pedig a személyes tudat feledésbe tűnő

vagy leszorított tartalmai mellett a korábbi nemzedékektől öröklés ré
vén áthagyományozott tapasztalatok és meggyőződések eredményeit is
magában rejti a "koiJlektív" tudatalatti "archetípusok", ősképek formá
jában. Ezeket az egyén aző legmélyebb emberi énjélhez tartozóknak
érzi egyetemes jelentésük felfogásával együtt. A tudataíaetí lelki világ
nak kiegyenlítő szerep jut a külvílágra irányuló tudatműködéshez,

amennyíben arra hatása érvényesülhet, Az ember lelki egyensúlya szem
pontjából alapvetőnek ttartja vlung a vallésí szükségietet, amely a bio
lógiai ösztönök velienpólusaként a lelki energia dinamikus lendületét
adja.

Jung a vallási szükséglet tárgyát illetően a tartózkodó magatartás
álláspontján maradt, ezért nézete krülönbözőképpenmagyarázható. A kö
réhez közelálló bécsi pszlehoanalitikusok, I. Caruso és W. Daim, 'az em
ber vallási és azzal összefüggő erkölcsi szükségletének magyarázatával
haladnak: túli. Jungon, midőn annak lélektanilag kielégitő értelmét az
embernek a transzcendens értékvilághoz és a világ felett álló abszolút
valösághoz való hozzárendeltségében látják. A Iélekelemzés tapasztalata
alapján vallják, hogy az ember legmélyebb (lelki igénye az Abszolúrum,
amely életének értelmet, tartalmat, erkölcsi világának biztos Irányulást
és tartást ad. Az élet alakulása azon fordul meg, hogy az ernber eme
alapvető igénye a valóságos Abszolútum, vagy pedig a viszonylagos ér
tékek: abszolutizálásában keres-e kielégülést. A neurózis leggyakoribb
alapja az abezolúttá emelt viszonylagos (hasznossági, elvezeti) értékek
s az alapv;etőegyetemes emberi értékek követelményeít tudatosító Iel
kíísmeretí ösztönzés ütközése, A bűntudat elnyomásának igyekezete, a
bűnnek bűnbakra iháritása, a baj okának a már következményszerű

testi betegségben keresése, esetleg ,egy más viszonylagos érték irányába
terelése, a lbajjailgyötrődő ember jellemző nienekvési kísérletei. Gyó
gyulást azonban az ember alapvető erkölcs! tendenciainak az objektív
értékrendhez való hozzáigazodás ad.

Ezeket la megáliapításokat nem lehet tisztán e pszichológusok val
lásos vílágnézeti hajlamainak tulajdonítani. V. E. Frankl vagy H. Ba
ruk, noha más a vallási felfogásuk, szintén a pszichoterápiás kez,e1és
erkölcsi értékekhez igazodó szelleini irányának juttatják az elsőbbséget,

S a bún kérdéséhez fontos akaratszabadságot illetőleg figyelemre méltó
a fízíológus P. Chauchard álléspontia, aki hangsúlyozza, hogy bíológíaí
korlátai mellett isl'endelkezik az ember annyi szabadsággal, arnennyi
a személyes felelősségét fenntartja s az embert elsösorban arra köte1ezi,
hogy józan, erkölcsileg korrekt élettel biztosítsa agyának a bío-oszichíkai
élet normális s emberhez méltó alakításához elengedhetetlen műkődését,

E megállapítások megvílágítják a beteges és a normális bűntudat

különbözőségét. Abnormis a lelki fejlődés korábbi fázisánál megrekedő,

regresszív jellegű, a ,tényJeges kötelességek iránt közömbös, a látszatkö
telességekhez igazodó, vagy kényszerképzetek hatása ailaJtt gyötrődő

bűntudat. De normális az önzésnek és a fékezetlen élvezetvágynak az ob
jektív értékrenddel való ütközéséről vádló bűntudat, amely kíbúvók
keresése és elnyomás helyett a kötelesség őszinte és bátor vállalását kö
veteli meg.

Kritikai észrevételek a keresztény erkölcsről

Ha az egyoldalú ösztönelmélettel szemben lélektanilag igazolva lát
hatjuk a keresztény erkölcs álláspontjáIt, amely az embert szabad ase-
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Iekedeteiért a bűn terhe alatt teszi lelkiismeretében felelőssé, nem te
kinthetünk el a keresztény bűntudattal és felelősséggél szemben emelt
etikai ellenvetésektől sem. Néhány év előtt feltűnést ikeItettés vitát
váltott ki Francíacrszágban a pszichiáter A. Hemard könyve (Morale sans
péché, 1954), amelyelismerve a keresztérrlyerikölcs bízonyos értékeit,
terhéül rója fel a bűnnek valami az 'ember bensejéhez. lelkéhez tapadó
rontó minőségként való értelmezését. Az ebből eredő benső, "endogén"
bűntudat szamos neurózis okozója, gyakran iképzeletibűnnel terheli meg
a lelkiismeretet, az önvád és szorongás beteges á11wpotát idézi elő s a
külső cselekvéstől való tartózkodásra késztet. E negatív. jellegű, mithi
kus morállal szembehelyezi Hesnard a "konkrét" morál j igényét, amely
az ember társas természetének megfelelően, az erkölcsi követelmények
lényegét az emberek egymáshoz való viszonyának fejileszt€sébe, töikéle
tes):tésébe helyezi. Egy ilyen irányú erkölcs kialakítását szelgálhatja ake
resztény felebaráti s:oeretet őszinte gyakorlása, a marxizmusnak a tár
sadalmi feltételek javítására irányuló törekvése és a psztchoanaiízís ered
ményeinek együttes értékesítése,

Hesnard a zsidó-keresztény erkölcs. r-r: nézete szerirrt - elsősorban

tilalmakhoz igazodó, negatív jellegének egyik alapját laz eredeti bűn ta
nában látja, amely a lét, a természet szennyezettségének tudatával a tet
től, a cselekvéstől visszatartó magatartást vált ki. Nem veszi azonban te
kintetbeennek a tannak erkölcsileg nagyon is pozitív módon értékesíthető

elemeit, annak tudatosítását, hogy a hajlamaira való ösztönös ráhagyat
kozás helyett az embernek észre kell vennie erkölesileg ellentétes hajla
mait, ami éberségre, önfegyelmezésre, jobbik, nemesebb énje érvényesi
tésére szólítja feil, hogy ekként a társadalom életébe is~tő hatással
kapcsolódjék bele.

Az eredeti bűn s a vele összefüggő megváltás tana az erkölcsi szo
Iídarítás tudatát is mélyíti. Figyelmeztet arra, hogy az ember nem elszi
getelten magábanálló lény, nemcsak önmagával, hanem embertársaival
szemben is felelősnek kell magát tudnia.. Mint az emberi érintkezés egyéb
vonatkozásaiban, erkölcsi vtekíntetben is hatnak az emberek egymásra.
A bűn, a rossz példa rontó hatásával könnyen talál követőkre. Nyo
masztó, fojtó hatását .azokkal is érezteti, akiket nem sodor magával. Az
erkölcsi összetartozás ténye míatt a megtévedt tagok bűne teherként ne
hezedik a közösség egészére, A közösségí szellemet rontó hatásának át
érzésével zárta ki az őskeresztény erkölcsi fegyelem a súlyos bűn elköve
tőjét az eucharisztikus közösségből. Nyilvános vezeklés tartásával kö
vetelte meg a bűnnel okozott botrány -és erkölcsi kár [óvátételét, Ugyan
akkor a vezeklők látása fellizáLításul is szolgált a hívekhez, hogy imáik
kal és jócselekedeteik felajánlásával elősegítsék azok visszatérését az
egyház kegyelmi kőzösségébe, Az erkölcsi összetartozás tudata késztet
nagy lelkieket vezeklésre a mások bűneiért s nem ritkán arra 18, hogy
mások bűnének jóvátételét magukra vállalják.

Hesnard a szorongást kiváltó bűntudat okozóját látja abban 18, hogy
a keresztény 'erkölcstan a bűnt nemcsak mint küleö cselekedetet, hanem
már rnínt gondolatot is megbélyegzi és elítéli. Kétségtelen, hogy kóros
lelkiállapotú egyének hajlamosak arra, hogy gondolataikat, ikényszerlk1ép
zeteiket szándékosoknak, akaratukból eredöknek tekintsék. Ilyen ese
tekből azonban nem lehet szabályt felállítani a normális lelki életre. Az
ember verkőlcsi életének gyökere az értéktudata, a jóról és rosszról ki
alakult meggyőződése s attól áthatott erkölcsi érzülete. A szándék, a tu
datosan magáévá tett indíték az ember erkölc:siéletének irányitója, cse-
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Iekedeteinek előkészítője. A tudatosság és szándék az erkölcsi beszámít
hatóság és felelősség alapja. A szándék, a jóhiszeműség menthet némely
cselekedetet, de a cselekedetben megnyilvánuló rosszindulat nem talál
mentséget. Az erkölcsi romlás a gondolattal kezdődik. Aki megbarátkozik
a bűnös gondolattal, nem állhat ellen a kísértésnek. Mélységes igazság
marad a "szív tisztaságának" értéke s az Üdvözítő szava: "A szívből

ered mínden 1'0SSZ gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás,
hamis tanúság és káromlás" (Mt. 15. 19).

A krisztusi tanítás lényege

A keresztény erkölcs .valamelyík részletét csak az egésszel vonátko
zásban lehet kielégitőerr megérteni s méltányosan értékelni. Ez az erkölcs
annak a tudatán épül fel, hogy Krisztus megváltó műve megtörte a bűn

hatalmát, az -erkölcsi élet megújhodását és magasabb színtre emelését
hozta. Ez ,a meggyőződés csendül ki Szent Pál buzdításából. amelyet az
első hívekhez intéz a keresztségben történt újjászületésükre emlékeztet
ve: "Úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok kl bűnnek, de éltek
az Istennek Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Ne uralkodjék tehátba
landó testetekben a bűn, s ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Tag
jaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a bűn szolgálatára, ha
nem mint akik a halálból életre keltetek, adjátok át magatokat az Is
ten szolgáíatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az Istennek"
(Róm. 6, 11-13). .

Isten szolgálata az igazságban a keresztény erkölcs eszménye. Ezt
az eszményt fej,eziki Krisztus az "Isten országa" gondolatában. Ez az
"ország" az Isten teremtő és üdvözítő szándéka szerint élő lelkeloben ala
kul ki S beteljesedéshez az örökkévalóságban jut. Erkölcsi tanítása ma
gába foglalja az ember természetébe oltott s értelmével felismerhető

alapvető erkölcsi követelményeket, a természeti törvénypara:ncsait, ame
Iyeket tökéletesít és kiteljesít az ember Istennel kegyelmi életközösségre
emelése. 'I'anításávaí s élete példájával a jó szerétetére s következetes
gyakorlására, az er4ényre törekedik Krisztus az embert rávezetni. Hogy az
erényekről szóló tanítás képezi a krisztusi erkölcs középpontját, a teo
Iógía klasszikus művének, Szent Tamás Summájának ehhez igazodó fel
építése meggyőzően fejezi ki. Az erénnyel, a keresztény élet szépségét
és erejét kifejező értékkel szemben másodlagos a bűn kérdése. Az er
kölcs pozitíV,építő erejével szembenálló negatívum a bűn, miként arra
a jeles moralísta, Lecleroq is rámutatott a Hesnard könyvéről folyó vita
során.. (A vita anyagát kiadta a Centre Catholique des IntelLectuels
Franc;ais).

Mínthogy az erény nem készen kapott természeti adottsága az em
bemek, hanern öntudatos munkával kell azt magában kíelakítania, éber
séget kíván ellentétével, a bűnnel szemben. A bűn, a keresztény meg
győződés szerínt, nemcsak a társadalmi élet rendjét zavaró külső csele
kedet, hanem eredetében a lélek elfordulása Istentől, az erkölcsi élet kö
zéppontjától, törvényadójától és céljától, A "feLelősség" legmélyebb ér
telme szerint "felelet" Isten hívó szavára ama feladatok teljesitésére,
azoknak az értékeknek megvalósítására, amelyeket -Isten életkörülmé
nyeinkés hivatásunk során ránk bízott. Teljesítésével megmaradunk
Istennel s az általa teremtett lét-és értékrenddel- való kőzösségben, szó
Ittásának ellenszegülveelfordulunk Istentől és az értékrendtől. Ezt az
előfordulást fejezi ki az erkölcsi élet. éber szerve, a lelkiismeret nyugta-
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Iansága. Ezt a nyugtalanságot nem elfojtással. a bűn semmibevételével
kell megszűntetni, hanem a bűn beísmerésével, őszinte megbánásával, az
okozott kár jóvátételével, a bűnbocsánat által Isten kegyelmének vissza
szerzésével, a bűn keserű tanulságának az élet jobbátételére való fel
használásával.

A bűn elkermés,énekés leküzdésének legjobb eszköze az erény, az
erkölcsi jó szeretete, az élet, az emberi méltóság, az erkölcsi tisztaság,
az egyeneslelkűség, ,a munka, a felebaráti szeretet, a jóindulat, szolgálat
készség, türelem, mértéktartás, vallásosság és egyéb az ember' erkölcsi
életét emelő érték tisztelete és szeretete. Az elintézetlen és eltusolt prob
lémák rontják a lelkiismeret éberséget IS az ernber felelősségtudatát. A
lelkiismeret fejlődését szolgálja az erkölcsi érték iránti érdeklődés, aka
ratunkra s érzésvilágunkra 'ható erejének felfogása, jelentőségének

énünkre vonatkoztatása. Eletkörülményeivel járó kötelességeinek tuda
tosításával és vállalásával alakul ki az ember erkölcsi öntudata, illeszke
dik be értéket szolgálóan az emberi élet erkölcsi közösségébe, A hívő

számára lelkiismerete biztosságának eligazításához segítséget nyújt az
egyház nemcsak az 'egyetemes erkölcsi elvek hirdetésével, hanem azoknak
il történeti feltételekhez s az egyéni életkörülményekhez alkalmazó út
mutatásaival is.

Erény és bűn ellentétének harcában áll az ember élete a főldön.

Krisztus nem rejtette el a harcot hívei elől, hanem felkészíteni igyeke
zetit őket arra. Főpapi fimájában nem azt kéri, hogy az Atya vegye el
övéit a világból, hanern hogy óvja meg őket a gonosztól (Jn. 17, 18).
Harcban, a kísértéssel való megküzdésben edződik az erény, mutatkozik
meg ereje, A hívő embert Krísztus kegyelme erősíti a harcban s köteles
sége teljesítésében Szent Pál intelmének visszhangja kiséri: "Ne győz

zön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat" (Róm. 12, 21)....
:KŰZELEG A TAVASZ

Ez még a tél javából, hó sziszeg,
jégpáncéljukban pattognak az ágak,
fáj szinte, úgy belédmar a hideg,
lesunyt fejjel vágsz neki a dombhátnak.

Benned is tél van még, hó, zuzmara,
jégpáncél rajtad, s hogyha szíved dobban,
alig hallatszík újjongó 'szava,
pedig a tavasz 'készül már titokban,

s a szó, a hang, az ömlő szetetet
(olyan, hogy egész világ beleférjen)
s·zületni akar, s áradt szívedet
keltegeti már, - kínn a messzi égen

hófelhők mögött jön a kikelet.
nyomában kamaszkadvű szelek járnak,
elűzík földről, szívről a telet
s utját símítják a feltámadásnak . . .

Ez méo tél a javából, hó sziszeg,
de a tavasz jön, s vége lesz a télnek,
fölmelegszenek lassan a szívek
s megtárulnak az örök békességnek.

Poór Bernát
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Saád Béla

GAZDASÁGI MECHANIZMUSUNK REFORMJA
Közvéleményünk 'ezen a néven ismeri azt a nagy vállalkozást, amely

nek megvalósítása 1966-ban kezdődött s fokozatosan 1968-ban fejeződik

be. Azok az ár- .és bérrendezési intézkedések, amelyek ez év február
l. és június 30-a között lépnek életbe, szerintem helyesen úgy foghatók
fel, mint e gazdasági mechanizmus reformjának előkészítő - mezögaz
dasági műszóval élve - talajelőkészítő munkálataí, A várható eredmé
nyek, 'a következetes végrehajtás során mutatkoznak majd.

A reform alapelveit legátfogóbban és legvilágosabban Nyers Rezső

ismertette "G.azdaságirányí,tási rendszerünk átfogó felülvízsgálatáról'
cimű előadásában.Éppen ezért 'ennek az előadásnak a lehetőséghez ké
pest tömör összetoglalását adom. Nyers Rezső előadásának zárószakaszá
ban tesz említést arról, hogy "hatalmas tudatformáló tevékenységre kell'
felkészülnünk", s arról is, hogy "régi beidegzett nézeteket kell megval
toztatní, s a maradiság, konzervativizmus és a várható ellenséges propa
ganda elleni rharcban kell új szemléletre, bátrabb kezdeményezésre, fe
lelősségvállalásranevelni". S itt hangzik el a felhívás is, nevezetesen,
hogy az irányelvek további csiszolásában és kiegéseítésében számítanak
a szakemberek tízezreinek segítségére. E felhívás késztet arra, hogy el
mondjak néhány elvi jelentőségű tapasztalatot az új Ember és a Vigi.Iia
kiadóhivatalának életéből. A sajtó vitából pedig ízelítőt adni azért is ér
dekes és hasanos. mert szemléltethető a holland Tinbergen közgazdász
professzornak az a tétele, amelyet Josef Dobretsberger grazi professzor
így szövegez meg: "Az egész világon megfigyelhető az átalakulás fo
lyamata, amit a modern technika, a népsűrűség és a termelési javak köz
pontosulása (Konzentrationsgrad) váltott ki."

Ennek a nagy átalakulási folyamatnak részeként foghatjuk fel a
mi ügyünket; hazánk gazdasági mechanizmusának reformját, amelynek
'sikerében érdekelt még a ma születő csecsemő is, mert számára is a jö
vőt jelenti, IS számunkra is mai és holnapi munkánk eredrnényessége,
elért életszínvonalunk tartásának ,és emelésének sorsa függ tőle.

Nyers Rezső előadása négy kérdéscsoportot öleJ. fel:
1. A reform szükségessége,
2. Az új gazdaságirányítási rendszer alapvonásai.
3. A reform kiinduló irányelve.
4. Az új irányítási rendszer bevezetése és a jelenlegi feladatok.
Az előadást úgy [ellemezhetném, hogy minden megállapításári ér

ződik az alapos átgondolás, a tudományos elemzés és areális látás. Nép
szerübben szólva, alkalmas arra, hogy gazdasági fejlődésünk jelenlegi
fokán a gazdasági irányítás kinőtt ruháját levegősebb, rugalmasabb moz
gáshozjszabott öltönyre cseréljük.

A reformra, mint Nyers Rezső kifejtette, a következő okokból van
szükség:

A szocialízmus alapjainak lerakásával társadalmunk szerkezete gyö
keresen átalakult. Ezzel megszünt a gazdaságitélet nagyfokú központo
sításának szükségessége. Az elmúlt két évtizedben erősen megnöveked
tek gazdaságunk méretei, s ugyanakkor ez a gazdaság összetettebbé vált.
A gazdasági folyamatok áttekintése tehát természetes formáiban már
alig lehetséges, a részletekbemenő adminisztratív szabályozás pedig ilyen
körülmények között megvalósíthatatlan. Néhány szemleltető tény: A la-
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kosság fogyasztása 1949 óta cooknem két .és félszeresére nőtt ... Megnö
vekedett az ernberek igénye választék, fajta, mínöség tekintetében is ..•
Gazdaságunkegyre nagyobb mértékben kerül kapcsolatba a tudományos
technikai haladással és függ tőle... Korunk tudományos és technikai
forradalma gyorsan elavulttá teszi a berendezéseket, gyártási eljáráso
kat, 'termékeket... A külkereskedelem realizálja (azaz váltja pénzzé) a
a nemzeti jövedelem 35 százalékát - erősödő versenyben ... A mun
kaképes lakosságból - nyugdíjasok nélkül -'- a keresők aránya 81 szá
zalékra emelkedett,

A valóságból indul ki tehát az a megállapítás, hogy az extenzív (az
az külterjes) fejlődés után az intenzív (azez belterjes) fejlődés a további
előrehaladás útja és módja, "Nem elvetjük a múltat - mondotta Nyers
Re2JISŐ - hanem túlhaladunk korábbi céljainkon, s ezért felcseréljük
eszközeinket. Alkalmazkodunk fejlődő világunk új követelményeihee."

A fentiekben megindokolt új gazdaságirányítási rendszer alapvoná
sairól szólva megemlíti az árviszonyok és az értéktörvény kérdését, ame
lyek a szecialista gazdaságban is léteznek és hatnak, s a fejlődés érde
kében minél jobban fel kell használni őket. Éppen ezért kívánatos, hogy
a piacnak, önköltségnek, .áraknak, nyereségnek, hitelnek stb. az eddi
ginél lényegesen nagyobb, azaz aktív szerepe legyen. Történelmileg ugyan
is elkerülhetetlen a szecialista termékeknek és az áru-pénzviszonyoknak
összekapcsolása. A piac nem idegen a szocializmustól, nem ellenséges:
vele szemben. A munkaerő azonban nem lehet áru, s a bővített újrater
melésben, azaz a beruházásban az állami irányításé a döntő szerep, A
jövőben a népgazdasági . terv a népgazdasági irányítás eszköze lesz. Eb
ből következőleg lényegesen 'nagyobb önállóságot kapnak a vállalatok,
mert központilag osak a fő népgazdasági arányokat kell meghatározni.
Igy adja át a helyét a hiánygazdálkodás a kiegyensúlyozott gazdasági
növekedésnek. El'eform nem változtat az alapelv-eken: 1. Az állami vál
lalatokössznépi tulajdonban vannak. 2. A népgazdaságot központiiLag"
irányítják. AzáUami vállalatoknál nemcsak a tulajdonos az áilam, ha
nem az igazgató is az állam megbízottja. Az önígazgatás elvét csak a
szövetkezetekben helyes messzemenően elismerni és alkalmazni, amelyek
működésébcn az állarn tulajdonosi helyzetből nem szól bele.

Gazdasági életünk két évtizedének történetiségét a következőkép

pen csoportosítja Nyers Rezső: a) 1945 -1949 helyr-eállítási szakasz,
amelyhez járult még az ellenforradalmat követő helyreállítási sz-akasz:
is; b) 1949-1962 a gazdasági élet szecialista alapjainak megteremtése,
beleértve' a szocíalista mezögazdaságí szerkezetet; c) 1963-tól számítjuk
az új szakaszt, amelynekoélja a szocialízmus telj-es' felépítése..Ennek az;'
új szakasznak a szolgálatában állt 1957 óta sok és jelentős intézkedés.
Ennek átfogó továbbfejlesztésében a szocíalísta tulajdon míndkét for-o
májára, az állami és szővetkezeti tULajdonra (beleér-tve a háztáji gazdál
kodást), s ezek egyidejű fejlődésére alapozzuk a tervgazdáikodást, Je
lenlegi kíegészrtő szerepeben továbbra is fenntartandó a magánszektor.

A reformnak a következő öt célt kell elsősorban szolgálnía: 1. Ter
melésünk színvonalának emelését, különösen a műszakí fejlődés foko
zását. 2. Az életszínvonal megalapozott emelését. 3. A válilalatok önálló
ságának növelését a demokratikusoentra1izmus alapján. 4. A nemzet
közi munkamegosztásban való részvételünk fokozódását. 5. A termelés
és a fizetésiképes szükségletek összhangját, hogy szűküljön a hiányciklkek
köre, mint a gazdaságosságet fékező tényező.
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A, tervgazdálkodás alapjául az eddiginél határozottabban az ötéves
tervezést tesszük, s a tudományos megalapozottság növekedésével együtt
nagyobb fontosságot tulajdonitunk az ún. objektív bizonytalanságí ténye
zőknek, mint amilyen az időjárás és más természeti tényező. De ugyan
ilyen jellegű például a tőkés piac változása is. Ezeket tartalékole képzé
sével kell érs lehet' ellensúlyozni.

A vállalatok és a központi szervek munkamegnsztásáról szólva Nyers
Rezső kijelentette, hogy ezt nem lehet leegyszerűsítveúgy felfogni, hogy
a központi szerveké a döntés, a vállalatoké a végrehajtás. Mindkót vé
szen kell lennie döntési és végrehajtási funkciónak, de a jelenleginél
ésszerűbb párosításban. Indokolt és szükséges, hogyelismerjük a válla
lati önállóság elvét s ennek alapján éves és többéves tervünket az új irá
nyítási rendszer keretében maguk a vállalatok készítsék el. Önállóan
-döntsenek termelési programjukról s a rendelkezésükre álló eszközök
felhasználásáról. Központilag kell azonban számukra megjelölni, hogy
.gondoskodjanak 1. a megrendelők igényeinek mennyiségi, minőségiés

időbeli kieiégítéséröl, 2. a jövedelmezőség rendszeres növeléséről. A vál
lalatok központi gazdaságpolitikai irányitása azt jelenti, hogy az eddigi
.adrnínisztratív eszközöket felvált ják a közgazdasági befolyásoló eszkö
zök, rnínt amilyen az állami [övedelemelvonás, az ár- és bérpolitika, a
hitelpolitika.Ez nem azonos a mindent eldöntő autornatizmussal, mert
legfontosabb a vezetők helyzetfelismerése és helyes cselekvése lesz. Ér
vényesülni foga vállalatok önálló elszámolásának elve, amelynek a re
vén a "gazd.aságoslS,abban működő vállalatok többet nyújthatnak a dol
'gozóiknak és többet fordíthatnak a vállalati alapok képzésére". A vál
lalat jó vagy rossz munkája nagyrészt a vezetéstől. de jelentékenyen HZ

egész kollektívától is függ. Ezért a jövőben helyes lesz olyan rendszert
kialakítani, amelyben elsősorban a vezetők személyi jövedelme, de bizo
nyos fokig a dolgozók keresete is függ a vállalati 'jövedelem alakulásától
(nyereség) olyan módon, hogy a nyereségrészesedésen túl a béreket is
-emelhessék.

A helyes árrendszer kialakítása azért is szükséges, mert a jelenlegi
közel egy millió termékre kiterjedőáRami ármegállapítás lehetetlenné
teszi a helyes árarányok létrehozását, A jelenlegi árakban nem kap kellő

-súlyt a költségtényező, azaz a munkaráfordítás mennyisége egy-egy ter
mékre, nem szerepel az amortízációs költség, jóllehet a vállalatok már
két éve fizetnek ún. eszközhasználati járulékot, a gépek kopása azonban
az árak kialakításában nem érvényesül. A belföldi és külföldi árak el
'különiliés,e helytelenül ösztönöz exportra és importra, torzítja és nehezíti
a gazdaságosság kíszámítását, a termelővállalatokat pedig még a tájé
Kozódás lehetőségétől is megfosztja.

1968-ra várható az általános termelői árrendezés végrehajtása, en
nek keretében szűkítik az állami fix árak köret. Háromféle áresoport
lesz. 1. Fix árak: alapvető nyersanyagak , alapvető élelmiszerek, fonto
-sabb közszükségleti cikkek. 2. Armaximum vagy irányár: az ide tartozó
termékekre megszabják az ár felső határát, vagy irányárat jelölnek meg,
amelytől indokolt esetben meghatározott százalékban el Iehet térní, 3.
Szabad termékcsoport: itt az ár eladó és vevő, két szocíalísta vállalat
'között megállapodás alapján alakul ki.

A beruházási javakat ezidőszerínt központi elosztás útján, ingyen
kapják a vállalatok, amíből a kötelezettség, felelősség és érdekeltség
'hiánya következik. Ezen a gazdaságosság jegyében kell. változtatni, hogy
.a beruházásokban szarvesen érdekelt legyen a vállalat, s ennek vévén
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remélhető, hogy nagyobb szerephez jutnak a korszerűsítő és szinttartó
beruházások, amelyekben támogatni lehet a házilagos kívitelezést is.

A kereskedelem ma nem egyenlő partnere a termelő vállalatnak,
amelyet megvédünk a nemzetközi piac hatásaitól, s ezáltal túlzott a biz
tonságérzeteés a mozgékonyság hiányában szenved, A kereskedelem
érzéketlenséget mutat a fogyasztó igényeivel szemben, minthogy a kis
kereskedelem nem rendelkezik megfelelő jogokkal a nagykereskedelem
mel való kapcsolatában. Kereskedelmi módszereknek kell helyet adni az
adminisztratív elosztás helyett, a fogyasztási cikkek píecán pedig bizto
sitani a kereslet-kínálat egyensúlyát, s a lakosság jó áruellátását import
tal is elő kell segíteni. A belkereskedelemben fielyt kell adni .a verseny
nek, ha a fogyaszték érdeke ezt megköveteli. A külkereskedelmet azon
ban központilag kell irányítani, főként a devizagazdálkodás módszerei
vel, s a külkereskedelem termetén természetesen megengedhetetlen, hogy
a világpiacon magyar vállalatok egymással versenyezzenek.

A vállalati vezetők egyszemélyi felelősségének elvét a dolgozók kol
lektív részvételének elvével 'együtt kell érvényesíteni. Az egyszemélyi
felelősség érvényesül rnínden termelési, .áruforgal.ni vés vállalatfejlesz
tési kérdésben. Az. illetményrendszer nagymértékben mozogjon fel és
lefelé a vállalati eredményhez Igazodva. Alkalmasnak Iátszik a vállala
tok hatékonyabb felügyeletére és munkájuk komprex értékelésére felü
gyeleti bizottságok életrehívása s ezekben válasatott dolgozók, delegált
párt- és tanácsi tisztségviselők s bankok, felhasználó vállalatok kineve
zett képviselői foglalnak helyet.

Az életszínvonal rendszeres 'emelése járjon egyiitt a szocialízmus
építésével, a termelés és termelékenység állandó növekedése alapján.
Minden 5- éves terv periódusában azonban akadhat egy-két esztendő,

amikor azéletszínvonal emelésére egyszerűen nincs gazdasági lehetőség.

Ilyenkor meg kell elégednünk az elért színvonal megőrzésével és bizto
sítanunk kell azt, hogy az összes dolgozókra, valamint a társadalmi osz
tályokra vetítve ne következzék be visszaesés. Most is, mint ismeretes,
ilyen időszakban vagyunk - jegyezte meg Nyers Rezső előadásában.

A jövedelemelosztásnál következetesen végig kell vinni a szocializ
musnak azt.az alapelvet, hogy míndenki képessége szerint dolgozzék s
munkája szerínt részesedjék a javakból. A munka díjazásában egyeránt
jelentkezzék az egyéni és a kollektív teljesítmény. A kollektív teljesít
mény mércéje csakis a rnunka eredményessége lehet, természetesen az
egész társadalom szemszögéből nézve, nem pedig idő, mennyiség stb. Te
ret kell adni annak, hogy a vállalatok dolgozói, nagyobb egyéni és kol
lektív erőfeszítéssel, jobban emeljék a [övedelmezőséget s ezzel maguk
munkálják ki saját személyi jövedelmük emelkedését. Változtatásra
megérett a jövedelemelosztási rendszerünkben érvényesülő túlzott egyen
lősdi is. A vállalatok között az átlagbérek - bizonyos határok között
- jobban díffereneiálódnak aszerint, hogy jál vagy kevésbé jál dolgo:"
zik a vállalat. Ez nemcsak a nyereségrészesedés összegében nyilvánulhat
meg, hanem az átlagbérek nagyobb mérvű különbségében is. A jól dol
gozó vállalatok: többféle módon is javíthatják dolgozóik életkörülményeit
(szociális alap, Iakásépítés). A bérek ma az átlagkeresei körül mozognak
s túlságosan kicsiny a ikülönbséga munka mínöségéheaés a viselt fele
lősséghez viszonyítva. A bérek jövőbeni emelkedése során a vállalatokon
belül jobban húzzák szét a munkások és az alkalmazottak kereseti ská
láját, s ahol szükséges, fokozottan differenciálják a személyí jövedelme
ket a szakképzettség és a viselt felelősség alapján.
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Amí a mezőgazdaságot illeti, itt is értelemszerűen alkalmazzák a re
formot. Az állami vállalatok' és szővetkezetek között megvalósítják az
egyenjogúság elvét, szűkítík, majd teljesen megszüntetík az .admísztratív
beavatkozást, a szövetkezetek maguk gondoskodnak tartalékalapok kép
zéséről, amelyekből beruházásaikat is fedezni tudják s hosszú lejáratú
hitelt csak olyan mértékben vesznek igénybe, hogy a törlesztést viselni
tudják. A tagokkal kétoldalú munkaszerződést kötnek, amely épp úgy
feltünteti a vezető jogait és kötelességeit, mint a tagok jogait és köteles
ségeit. Mindenütt áttérnek a garantált, havonkénti pénzbeli díjazásra IS

ennek kiegészítője lesz a nyereségtől függő részesedés, Kézműipari, élel
miszerfeldo1gozói és szolgáltatási tevékenységet is folytatnak majd a szö
vetkezetek. ha' szükéges és wállalkozásuk kifizetődő. Ilyen módon, s a
szocíális juttatások fokozatos emelésével, elérhető, hogy a parasztság
életkörülményei közelebb kerüljenek a munkásosztályéhoz s a paraszt
fiatalság jövőjét lássa a paraszti numkában.

A magyar sajtóban a reform irányelveinek nyilvánosságra hozása
előtt és után a legnagyobb érdeklődesta vállalati önállóság, önelszámolás,
egyszemélyi felelősség elve keltette. Talán nem is annyira azért, míntha
ezek az elvek lennének a reform sarkpontjai, mint inkább azért, mert
itt jelentkezik először a személyi érdekeltség oly értelemben, hogy az
irányítók (központí szervek) és irányitottak (vállalatvezetők) ezeket a
pontokatísmerték fél tüstént olyannak, mint amelyek munkakörök és
egzisztenciális feltételek megváltoztatását idézik elő. Mindezek az elvek
azonban nem őricélt fejeznek ki, csupárr-eszközei annak a célnak, hogy
a vállalatok gazdaságosságát, s ezen keresztül a nemzeti jövedelemgyors
emelését biztosítsák. Lényegében arról van szó, hogy az 1957 óta foko
zatosan életbeléptetett gazdasági irányító intézkedésekből folyó elvi és
gazdasági következtetéseiket ís Ievonjuk, s megszüntessük azt az állapo
tot, - amely gazdasági fejlődésünk jelenlegi fokán már túlhaladott -,
hogy a vállalatok és üzemek tulajdonképpen a központi tervezés vég
rehajtó segederői.

Hogy pedig bepillantása legyen az olvasónak. milyen bonyolult ügy
a gazdasági mechanizmus reformja, osak egyetlen szinten, a vállalati ön
állóság elvének gyakorlati megvalósítása vonatkozásában is, idézek Pik
ler Ferenc gépészmérnöknek, az üMFB főosztályvezetőjéneik hozzaszó
lásából, amely a Népszabadság 1965. deoember 18-i számában jelent meg
a "vállalati önállóság - központi irányítás" témáról folytatott vitában.

A hozzászólás indítómendata szerintem erősen vitatható, Pikler rész
letekbe menő elemzése azonban annál érdekesebb.

Az indító mondat így hangzik :"A mi viszonyaink között teljes vál
lalati önállóságról nem lehet szó, mert vezetőink nem tulajdonosai a vál
lalat állóeszközeinek és a tulajdonos, az állam nem is kívánja tulajdon
jogát a válíalatí dolgozékra átruházní."

Meg kell [egyeznem, senki sem beszélt "teljes" vállalati önállóság
ról. A "telj.ességet" az sem adná meg, ha a vezető tulajdonosa lenne a
vállalatnak. A vállalati önáililóság elvét mint egyszerű gazdasági mód
szert kell felfogni. Ennek nincs kÖ2Je a tulajdonjogi viszonyokhoz. A
"manag,er", a vállalatvezető, az üzletember - önálló szakma a világ
mínden államának iközgazdaságaban. A legritkább esetben tulajdonosok
- még a kapitalista országokban is. Nem tulajdonjoguk van, hanem
széles hatáskörük IS ehhez szabott nagy felelősségük. Munkájuk ered
ményességének, mondhatni, egyetlenismérve van, vajon az évi mérleg
ben eredményesnek bizonyult-e munkájuk, azaz mennyi nyereséget ho-
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zott? A vállalatok nálunk is önálló jogi személyíséggel rendelkeznek, s
az állóeszközök ennek a jogi személyíségnek tulajdonába mennek át, 'ha
azt akarjuk, hogya jó gazda gondosságával kezeljék őket s az amortí
zációjukról is gondoskodjanak, amit a reform elérni kíván, hiszen e nél
kül nem tudja a termékek árában szerepeltetni a ráfordítási iköl:tségek,et,
köztük agépkopás és a beruházás költségeit sem. Jogi forma s hatalmi
tény ezután, hogy magának a vállalatnak tulajdonosa az állam, amelyen
keresztül tulajdonosai a dolgozók az ország iösszes állóeszközednek. csak
az így végiggondolt társadalmi tulajdonfogailmon belül lehet elképzelni
a vállalati önállóság termékeny megvalósulását.

A bonyolultságot szemlélteti a most következő hosszú idézet Pikler
Ferenc hozzászólásából:

"Úgy vélem, nem hesz,élhetünk vállalati önállóságról ésu"em célsze
rűen járunk el, ha a vállalatok termelési profilját gyártmánycsoportokra
vagy esetleg gyártmányokra lebontva központilag meghatározzuk és egy-_
ben kötelezzük a vállalatot arra, hogy saját profiljában a felmerülő

szükségletet termelésből vagy importtal mindenképpen kielégítse. Viszont
önállóságot biztosítunk a vállalat részére, ha arra ösztönözzük. hogy a
rendelkezésére álló állóeszközökkel. körülhatárolt tevékenységi körben
a felmerült társadalmi szükségleteket a számára is előnyösebb módon
igyekezzék kielégíteni. .

Az önállóság és a célszerűség szempontjából - szerantem - egy
aránt helytelenül járunk el, ha előírjuk. hogy a vállalat saját eszközeiből

valamely műszaki fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozást elkezdjen-e vagy
sem; vagy hogya vállalat egész álló alapjához és temelésí volumenjéhez
viszonyítva aránylag kis vagy rövid lejáratú hitelt felvehet-e, Viszont
nem csorbítjuk a vállalatönál1ósáJgát az utóbbi esetben, ha az ilyen cé
lokra rendelkezésre álló híteleket minden vállalat számára, mely meg
felelő bonítással rendelkezik, 'Célszerűen meghatározott kamat és törlesz
tési idő mellett, de egyébként minden más költségtől rnentesen, meg
adjuk.

Helytelenül járunk el, ha gazdaságpolitikai célkitűzéseket szolgáló
hiteleket (mint például az energetikai berendezések .racionalizálását szol
gáló, vagy az automatizálást ösztönző célhíteleket) egyedi felűlbírálat

és vizsgálódás alapján adjuk. Viszont nem csorbítjuk a vállalat önálló
ságát, ha az ilyen célhiteleket egységes hitelfeltételek meUett nyújtjuk.
Az irányító szervnek és a banknak ilyen esetben az a feladata, .hogy !fi
gyelje a központi célkitűzés megvalósulását és ha úgy találja, hogy ,a hi
teleket a vállalatok nem veszik igénybe, vagy ellenkezőleg, túl nagy
igény jelentkezik, akkor az okok kivizsgálása után a hitelieltételeket meg
Ielelően rnódosítsa.

Természetesen nem járunk el helyesen az önállóság és célszerűség

szempontjából akkor sem, ha a vállalatoknál túlságosan kevés saját esz
közt vagy forgóhitelt hagyunk és ily.módon arra kényszerítjük, hogy
még viszonylag kisebb ügylet lebonyolítása esetén is abankhoz fordul
jon, amely azután 'egyedileg dönt a hitel megadása tekintetében. Úgy
vélem, hogy ez nem sokban különbözík a közvetlen beavatkozástól. az
eddígi utasításoktól.

Nem csonkítjuk a vállalat önállóságát, ha a devizaátszámítási kudosot
egységesen. esetleg kezdetben magasan állapítjuk meg. De durva beavat
kozás a vállalat önálióságába, ha a devizahiteleket egyedileg osztjuk
szét.
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Természetesen azzal is csorbítjuk a vállalat önállóságát, ha közöljük
vele.: hogy mely intézménynél kutattasson, melyik tervezővel terveztes
sen, melyik vállalattal végeztesse a beruházást stb."

Az új Ember és a Vigilia vállalati körülményei úgy alakultak, hogy
gazdaságilag a maguk lábán kellett megállniok, anélkül azonban, hogy a
tulajdonjog bármikor is a vezetőé vagy a vállalati kollektíváé lett volna.
A vezetőnek hatásköre volt és felelőssége, A gazdasági életben a kettő

egymást feltételezi. Hatáskör nem lehet anyagrilag is érvényesülő felelős

ség nélkül s felelősséget is csak a hatáskörrel egyenlő rangban és méret
ben lehet viselni. A tulajdonos is csak oly mértékben érvényesítheti ren
delkezési jogát, amilyen rnértékben vállalja ennek anyagi következmé
nyét. A vezetés míndig bizalmi kérdés. Munkáját menet közben szemmel
tarthatja egy "felügyelő bizottság", pénzkezelését folyamatosan ellen
őrizhetik, ez szükséges és helyes, de operatív munkájában önállónak és
szabadnak kell lennie, hogy az éyi mérleg, Illetve az évi médegek nye
reségrovata feleljen arra a kérdésre, eredményes volt-e munkája. 1948
ban kisérlet történt arra, hogy az Új Ember kiadóhivatalát, vele a Vi
giliáét is az akkori legfőbb hierarchikus tényező megfossza önállóságá
tól. (Itt szabadjon emlékeztetnem Kádár Jánosnak egy nagyon találó
megkülönböztetésére, amelyet - 'ha jól emlékszem - a szakszervezeti
kérdésben tett, nevezetesen azt mondotta, hogy különbséget kell tenni
önállóság és 'függetlenség közőtt.) ,

Szóval a vállalati és gazdasági önállósághoz ragaszkodtunk ésszerű

okoból. Nem óhajtottuk átadni bevételeinket s nem óhajtottuk, hogy kér
nünik kelljen abból a kiadásaink fedezetére szükséges összegeket s min
dig elismertük s tettekben megvalósítottuk, hogy évi nyereségünk túl
nyomó része központi katolikus célt szolgál. A gazdaságossággal ellen
tétesnek tartottuk azonban, hogy az általunk realizált bevételek és az
ezek eléréséhez szükséges költségek közé bürokrácia telepedjék, amely
lelassítja a munkát és improduktív költséget okoz.

Nem fogadtuk el a "bérala:p" tervét, amely a mi körülményeink kö
zött úgy valósult volna meg, hogy illetrnényét rnindenki a tulajdonostól
közvétlenül kapja. Ki engedelmeskedett volna azonban ez esetben a ve
zetőnek, aki ugyan emberi szempontból "első az egyenlők között", de ha
nincs hatásköre személyi kérdésekben, felelősséget sem viselhet, s cég
öntudatot - vagy munkaöntudatot sem alakíthat ki. Mintegy tíz évig
tartott, amig ez a kérdés véglegesen nyugvópontra jutott s 1958-ban
formát is öltött az új Ember kiadóhivatalának vállalati önállósága. Jogi
személyiséggel rendelkezik, vállalati nyereségadót fizet, tulajdonában
vannak állóeszközei. azok amortizációjáról is gondoskodik, beruházásait
ebből és saját tőkéjéből fedezi, béralapja. s a többi személyi, dologi költ
sége annak függvénye, hogy mekkorák a bevételei. A bevételek tehát
önműködően szabályozzák kiadásait, amelyek közé számít az a kötele
zettsége is, hogy évi nyereségének 4/5 - 516-át utalja át a tulajdonos
pénztárába központi katolikus célokra. Az ügyfelekkel való érintkezés
ben az a szabályunk. hogy a vevőnek mindig igaza van, s aki pénzt hoz,
azt a legnagyobb előzékenységgelkell fogadni svele bánni. Központi ügy
kezelésünk gyakorlati elve: rugalmasság, élelmesség, találékonyság 
világos könyvvitellel és a törvényes előírásokat legszigorúbbari megtartó
pénzkezeléssei. Bankszámlánk van, de bankhitelt nem kellett igénybe
vennünk, forgóeszközeinket kellett míndíg olyan szinten tartanunk, hogy
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tartalékkal rendelkezzünk - mal es közgazdasági műszóval - objek
tív bizonytalansági tényezők jelentkezése esetére. Az elmúlt húsz év alatt
minden gazdasági problémánkat a magunk erejébőloldottuk meg 
mert eleve számításba vettük az esetlegességeket, véletleneket. Most,
a gazdasági mechanizmus reformjának fényében látom, hogy az, ami
nálunk kialakult, tulajdonképpen a mi szellény körülményeink között a
vállalati önállóság, az egyszemélyi felelősség, a vállalati önelszámolás.
elve megvalósulásának nevezhető-. Tulajdonilag nem voltunk, nem va
gyunkfüggetlenek, de gazdaságilag önállóak voltunk, vagyunk és leszünk,
és bizonyos vagyok benne, hogy gazdasági szempontból ez a kulcsa pénz
belreredményességünknek. Azzal is számolnunk kellett, hogy fizetéskép
telenek leszünk és csődbe jutunk, ami olyan lélektani fenyegetettség, ami
,) felelősségérzetet 'csak fokozza.

Persze, egy-egy lapnak szenemi tartalmából alakul ki az az áru,
amelyből pénz lesz. Itt azonban érvényes az az aforizma, hogy a kiadó
hivatal csak akkor tud jó munkát végezni, ha jó lapot adminisztrál és
árusít. Ez a másik kulesa az (Jj Ernber és Vigilia kiadóhivatala gazdasági
eredményességének. Dehát ez is tanúsítja aminőségi árutermelés szük
ségességet a közgazdaságban, amelynek színtén csakeszköze a vállalatt
önállóság elve.

*
A Neue Zűrchar Zeitung 1966. január 16-i számában olvastam egy

tanulmányt Olaf J. Böhme tollából: "A szocialízmus gazdasági törvényei
nek rendszere" (Das Systhem der ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus). Témám szempontjából kevésbé érdekes, amit mond, inkább az,
hogy milyen alapállásból indul. A nemzetközi kapitalizmus egyik lap
járól lévén szó, természetes, hogy Böhme kapitalista beállítottságú. Nem
ilyen természetes azonban az az igyekezete, hogy olyan világnézetnél
küli közgazdasági törvényszerűségeket is, mint az értéktörvény. áru,
pénzviszonyok, bérrendszer, bankhálózat, sőt a piac viselkedése, keres
let-kínálat viszonyulás stb., a kapitalizmusnak kíván kisajátítani. Böhme
ezzel a magatartással nem án egyedül, Pedig csak a gazdasági rendsze
rekben nyilatkozik meg a világnézet, s nem a mechanizmusban, még ke
vésbé a módszerekben, mert hiszen 'egyáltalán nincs világnézetük a gaz
dasági tőrvényeknek és törvényszerűségeknek. A hústermelés szabályai
éppúgy kizárólag tapasztalati és tudományos törvények alkalmazásai,
mint a fizikai törvények, amelyek nyilvánvalóan világnézet nélküliek.
A szarvasmarhatenyésztés vagy a rádiógyártás jővedelmezősége is pon
tosan ugyanolyan módok, törvényszerűségek szerint mérhető a kapita-
Iizmusban, mínt a szocializmusban. .

Hadd adjam befejezésül Dobretsberger professzornak a Die
Furche 1965. deoember ll-i számban megjelent "A tervgazdálkodás új
utakon" (Planwirtschaft aufneuen Wegen) című cikkének gondolatme
netét, illetve néhány megállapítását, mert nagyon tanulságosnak érzem,
IS azért is, mert teljesen hiányzik belőle a:z az elfogultság, amely gazda
sági törvényeket világnézeti bélyeggel vagy szabadalommal kíván ellátni.

Megállapítja, hogy a reformok legjelentősebb szószólói a Szovjet
unióban a charkovi Liberman professzor, Csehszlovákiában a prágai Sik
professzor, Magyarországon Nyers professzor, Lengyelországhan Kalecki
professzor. A reformtervek legfontosabb elemét abban látja, hogya terv
gazdaságban érvényesíteni kívánják a [övedelmezőségí elvet, s támasz
kodni az üzemek kezdeményezésére, általában az egyéni kezdeménye-
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zésre is. A háboru után mínden gazdasági rendszerben különbség nél
kül az a törekvés nyilvánult meg, hogy lehetőleg gyorsan a javak nagy
mennyiségét hozzák piacra. A mennyíség volt a cél s a mínőséget épp
úgy elhanyagoltak, mint a költségtényezőket, Amikor azután elérkez
tek a kielégítettség bizonyos fokára,előtér:be léptek a mínőségí és költ
-ségproblémák, Ausztriában ez az átalakulás 1952-ben jelentkezett s azóta
is 'tart ... a szecialista államokban 'Pedig 1957 körül.

Dobretsbergerjnegemlítí ugyan a szabad piacgazdálkodás szószólóit,
.akík ugyanazok, akiket én a gazdasági törvények világnézeti kísajátítói
nak neveztem, de a programozó (Programierer) közgazdászokat mutatja
"be úgy, mint akiknek: álláspontját magáénak tartja, mert helyeslik ma
tematikai minták (modellek) felállítását, azaz a legjobb termelési szer
kezetnek számtani úton történő kidolgozását. Szól Dobretsberger az
Oberhausenban múlt októberben tartott tanácskozásáról, amelynek címe
"Az átalakuló tervgazdaság és a keleti kereskedelem" volt, s megjegyzi,
'hogy hasonlö témával már májusban foglalkozott Grázban egy tudomá
nyosgyűlés. Az előljáróban már, idézett Tinibergen holland közgazdász
.azt a megállapítást tette, hogy "Nyugat és Kelet gazdaságt rendszere az
€ljárásitechnLkában (Verfahrenstechnik) mindjobiban közeledik egy
máshoz.".

Cikke végén a piacgazdálkodásról mondja el véleményét, a piac
gazdálkodásról, amelyet a nyugati közgazdászok a kapitalista gazdasági
rendszer legfontosabb szabályozó és drányitó tényezőjének tartanak.

"Ahogy a piacgazdálkodás kezdete egyszeri történelmi helyzet ered
ményevolt 150 évvel ezeilőtt, épp úgy el is múlhat, ha a Iétét és műkődé

sét meghatározó feltételek megváltoznak ... Ez a felismerés annyit je
lent, mínt a mítológíaí elemektől való megfosztását annak a kérdésnek,
hogy melyik a legjobb gazdasági rend, és útnyitás a szakszerűség felé a
gazdaságil'endszeI1ek megítélésében ..."

Félreértés ne essék, ezek nem politikai szavak, hanem a közgazdász
-és a tudós kijelentései. Hogy pohítukai értékük is van, kétségtelen.

A magyar gazdasági mechanizmusnak reformja is elsősorban köz
gazdaságtudományi kérdés a szakszerűség jegyében. Politikai is termé
.szetesen. Világnézeti különbség nélkül mindnyájunkat érdeklő és érintő

- politika ... -
A leLki élet észrevétlen, fölfelé ívelő haladás. Ez persze nem mindig

-visszaesé·sek nélkül megy végbe. A sikertelenségeket alázatosan vállalnunk
kell, mert gyakmn éppen ezek a kiindulópontok új sikereink felé. Tehát még
mindig szánalomraméltónak érzed magad és ezután ez annál inkább igy lesz,
minél tisztábban látóvá tesz téged a kegyelem. A célt csa.k a Pa1'adicsomban
-érjük el. A lelki előrejutás eleme ,azOnban éppen ez az önmagunkkal való
e"tégedetlenség,ez a nyugtalanság, ez a vágyakozás a nagyságm és egyben az
alázatos szolgálatra, az a tudat, hogy az élet értéke abban rejlik, hogy má
soknak a b()lldogságot, vagyis az Istent nyújt8uk, de emberileg, testileg, ha
szabad igy mondanom. Légy hűséges a Szerülélekhez, ő bizonyára megmu
tatja utadat. Semmi okom sincs föltételezni, hogy ai Úr az evangéliumi ta
1JáJcsok követésére hívott meg téged. Igy azonban magadnak kell keresned
jövendő utadat, és ma,gától értetődőnek .tartom, hogy házasságra lépsz... Az
ígazi és nagy szerelmet azonban ki kell érdemelni, elő kell készülni rá és meg
kell küzdeni érte. Gyakran imádkozom azért, hogy a Szenilélek: ebben is 00-
.zéreljen téged. .

Pierre Lyonnet
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M'eszlényi Antal

EGY BAROKK FŐPAP,

BARKÓCZY FERENC ÉRSEKPRÍMÁS

A múlt év június l8-án volt kétszázadtk éve annak, hogy Barkócz.y
Ferenc esztergomi érsekprímás elhalálozott, Annak a barokk világnak
volt számottevő tényezője hazánkban, amelyre a külső és belső háborúk
pusztításai után óriási feladatok vártak az újjáépítés minden vonalán.
Elnéptelenedett országrészeket kellett újból betelepíteni, elgazult és el
vadult vidékeket termőképessé tenni. Ahol tehát a határokon túl ember
feleelegek mutatkoztak, azok előtt felhúzták a sorompókat, sőt még ked
vezések útján is iparkodtak őket hozzánk csalogatnt. Otthont kaptak és
megélhetési lehetőséget, aminek fejében esapolníok kellett a moosarakat,
írtaníok a bozótokat és televényessé alakítani az elsoványodott és elszi
kesedett földtáblákat. Amint közben enyhült az őslakosság nyomora, sor
került templomok és iskolák, itt-ott kórházak építésére is. Városi és fa
lusi templomaink és régies szóval "néptanodáink" legnagyobb része ek
kortájt épült. A földműveseken kívül ugyanis szép számmal jöttek hoz
zánk a kert- és pariokultúra szakemberei, az építészet, szobrászat, festé
szet olasz, német és francia mcsterei. Templomaink mellett barokk kas
télyaink és kúriáink jelentős hányada nekik köszönheti létét. Az ural
kodó társadalmi réteg, sajnos, nem igen gondolt a jobbágyviskókra, bár
ezek különősképpen rászorultak volna, hogy téresebbek. levegősebbek.

naposabbak. emberhez méltóbbak legyenek. Ez a XVIII. századi barokk
világ azonban nem érett még oda, hogy a "minden magyar teher türel
mes hordozójának", a jobbágyságnak szűkős falatoknál többet juttasson.
S ebben a. vonatkozásban 'egyházi és világi nagyuraink nem igen külőn

böztek egymástól. Szociálís érzülete miatt Barkóczy prímásnak sem
emelhetnénk szobrot, annakellenére sem, hogy adataink szerint az ő job
bágyai és cselédei az átlagosnál emberségesebb viszonyok közt éltek.

Ezt az időszakot úgyis szokták emlegetni, mint a katolíkus restau
ráció kiteljesedését. Az uralkodóház és a püspöki kar egyképpen az egy
házi befolyás növelésére törekedett, ugyanakkor azonban a dinasztia az
egyházon is uralkodni kívánt. Mária Terézia l758..,ban arra kérte XIII.
Kelemen pápát, ismerje el Magyarországra vonatkozóan az ő apostoli ki
rály jellegét. Célja az vo'lt rezzel, hogy korlátlanul rendelkezhessen min
dennemű egyházi ügyekben. Róma azonban elővigyázatos volt és jelleg
helyett csak az apostoli cimet adta meg neki. A királynő erre önkényes
jogkiterjesztéshez folyamodott. Udvari [ogtudósa, Kallár Adám l762-ben
könyvet írt a fó"kegy'Úri jogról, s ebben azt bízonyítgatta, hogy Mária
Terézia "apostoli királyságánál" fogva szabadon intézkedhet az egyházi
vagyonkérdésekben is. Az érdekeltek felszísszentek s nevükben Barkóczy
prímás enyhe óvással is élt. Hamar eljött azonban az idő, amikor úgy
vélte, hogy immár nyiltan szint kell vallania. A királynő 1764 júniusára
országgyűlést hirdetett, amelynek egyik főfeladata az lett volna, hogy
kimondja a kiváltságos rendék adómentességének megszüntetését. Ezt
kivánja előkészíteni Kollár másilk műve, melyben a szerző a nemesi fel
kelést a honvédelem elavult rendszerének, a nemesek adómentességét
pedig a jobbágyság ellen elkövetett égbekiáltó bűnnek minösítette, Még
a dinasztia két legbizalmasabb embere, Batthyány Lajos nádor és Gras-
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salk:ovich Antal koronaőr is felhálborodottan tiltakozott a szándék ellen,
Harmadi:lmakcsatlakozott hozzájuk Barkóczy, aki elóbb egyházfői. most
pedig mágnási voltában érezte magát megbántottnak. A főrendek és.
követek egységes ellenállásári meg is bukott a kísérlet, hogy rést üssenek
az antiszociális kiváltságokon és maradt minden a régiben.

A három hangadó egyszeriben kegyvesztett lett, s Barkóczy előtt:

is bezárultak a bécsi Burg kapui. A királynő 1765. március 21-én felosz-
latta s többé össze sem hívta az országgyűlést, hanem utána már csak
rendeletekkel kormányzott. Feltehető, hogy Mária Terézia valóban
könnyíteni akart a jobbágyok terheín, de talán még inkább az, hogy a:
jobbágyokban ellenerőt szeretett volna nyerni a lázongó középnemesek-
kel szemben. Barkóczy merev [obbágy-ellenessége mindenesetre kedve-
zőtlen folt egyébként sok tekintetben szép jellemén.

Gyors .emelkedés

A költőés hadvezér Zrínyi Míklös mondása "Sors bODJa, nihil alíud'"
- jó szerencse, semmi más' - bizonyos módosítással a Barkóczy-asalád-
ra is alkalmazható. Felmenőleg a ikét utolsó családfő oly ügyesen for-
gott-mozgott a közélet porondján, hogy mire 1710 október 15-én Ferenc·
seületett, címerüket kilencágú korona diszítette s gondtalan életüket a
Zemplén megyeí tarnaval és esikval uradalmak biztosították. Barkóczy
Ferenc így zökkenők nélkül haladhatott az érvényesülés útján. Alig ha
tározta 'el, hogy teológiai tanulmányokba kezd, 1729 őszén márís elnyerte·
az iváncsai prépostságot. Öt év múltán, amikor Rómában pappá ezentel
ték, püspöke, Erdődy Gábor kinevezte egri kanonoknak ,és a város ple
bánosának. Távirati rövidséggel folytatva, 1740-ben szepest prépost,
Esterházy Imre esztergomi érsek vikáriusa s egyben tenegraí eimmel fel
szentelt püspök. A következő évben megkapja a belső titkos tanácsossá
got, ikét év múlva a Hétszemélyes Tábla bírái közt látjuk, újabb egy év'
elteltével pedig Erdődy utódja az egri püspöki székben és Heves-, vala
mint Kűlső-Szolnokmegye főispánságában,majd végül 1761 május 13-án
esztergomi érnek.

Ebben a ragyogó pályafutásban kétségkívül nagy szerepet vittek
Barkóczy származási és vagyoni körülményei, úgyszintén főnemesi ooz-·
szeköttetései, de nem kétséges, hogy közrejátszottaik egyéni kiválóságai
és képességei is.

Amikor mint diák a kassai jezsuiták konviktusába került, tanul
mányi eredményeivel csakhamar az élre. ugrott. Megtartotta elsőséget

nagyszombati filozófiai évei alatt is, aminek bizonyítéka, hogy doktori
vizsgáját a királygyűrűvel jutalmazták. Ilyen kedvező előkészülettel in
dult Rómába, a Gregoriana egyetemre. Itt azonban a teológián már ko
rántsem ,az első. Erre utal a német-magyar !kollégium évkönyve is,
amelyben neve mellett ezt a bejegyzést találjuk : "Szorgalma nincs
arányban fényes tehetségével." Oka ennek nyilván az, hogy az előírt

tanulmányoknál jobban érdekelte maga a körülötte zajló élet. Sokat ol
vasott, amit meglepő nyelvérzéke könnyített meg. Itthon szerzett német,
szlovák, latin nyelvtudását Rómában az olasszal és franciával egészítette
ki. Sokféle ismeretet gyűjtött magának a tudomány, irodalom, művé

szet, sőt a világpolitika területeiről. Előljárói és tanárai jobb szerétték
volna, ha tehetségéhez képest mélyed bele az egyetemi tantárgyakba, de
haragudni így sem tudtak rá. Derűs és talpraesett feleleteivel sokszor
felvidította őket. Szerétték benne szolgálatkészségét is. Nem volt olyan ~

162



alázatossági próba, amit jókedvv;el és teljes odaadással. ne vállalt volna.
Barkóczy már nagyszombati évei alatt rnegtanulta, hogy a jó kispapnak
meg kell szoknia a söprést, súrolást ésablaktísatítást is. Miért hábor
gott volna ez ellen Róma városában? Egész beállítottsága azt ígérte,
hogy derék pap lesz belőle, tehát nyugodtan engedték a papszentelésre.

Róma után

Püspöke, Erdődy is szerette volna, ha szorgalmáról több jót olvas
hat az ínformációkban, de amikor szolgálattételre megjelent előtte, saját
elmondása szerint igen rokonszenves fiatalembernek ítélte. Néhány hó
napi papi működése után pedig már így nyilatkozott róla: "Barkóczy az
első korszerű, nagy átfogásokban gondolkodó és cselekvő papom!" Az
történt ugyanis, hogy amit Barkóczy Rómában elmulasztott, most sietett
pótolni. Nem volt olyan teológiai, főképpen a Ielkípásztorkodásba vágó
könyvújdonság, amit be nem szerzett volna. Sokat tanult a francia re
torika nagymesterétől, Bossuet-'tól és az oratoriánusok büszkeségétől.

Massillon-tól. Az ő nyomukba lépve érte el, hogy vasárnapi és ünnep
napi beszédeit nemcsak a kültelki "hósták" hallgatták szívesen, hanem
az iskolázottabb városiak is. Hívei hamarosan .megezerették s bátran
fordultak hozzá ügyes-bajos dolgaikban.

Mint kanonok színtén megállta helyét. Akkori kanonoktársai jegyezték
föl, hogy Barkóczy első volt a karimán, éső volt az utolsó, aki távozott a
székesegyházból. A jónak és jobbnak volt a barátja az egyházi életben,
s ha ilyesmiről kellett határozni, senki előtt sem hátrált meg. Szepest
prépost korában rövid úton véget vet az ottani káptalanban évek óta
elmérgesedő kötekedésnek. Még atyai jóakarójával, Erdődyvel is szembe
szállt, mikor úgy érezte, hogy neki van igaza. Akaratcssága azonban
olykor téves útra is sodorta. Amikor például a püspök az egyházkor
mányzat ésszerűsítése és a sikeresebb lelkipásztorkodás érdekében a
tiszántúli reszeiken új püspökséget szerétett volna kihasitani a tizenkét
vármegyére kiterjedő nagy egri egyházmegyéből,Barkóczy - hivatkozva
hivatali esküjére - néhány hozzászegődött kanonoktársával együtt el
lenezte ezt a nagyon is szükséges és időszerű tervet. úgyannyira, hogy
vélt igaza érdekében Bécsbe is felutazott. III. Károly azonban mégcsak
nemis fogadta, hanem kiüzente neki, hogy ő helyesli a püspök szándé
kát. A nem várt hideg zuhany egyszeriben kijózanította Barkóczyt, aki
hazatérve bocsánatot kért "főpásztorától.

Erdődy püspök mérlegelve Barkóczynak mind az előnyös, mind a
kevésbé tetszetős tulajdonságait, bizalmasabb körben nem egyszer kife
jezte ezt az óhaját: bárcsak Barkóczy követné őt a püspöki székben, Kí
vánságateljesült is. Amíkor Erdődy 1744-ben meghalt, Barkóczy lett
az utódja. Másfél évtizedig állt az egri egyházmegye élén, míg nem 1761-
ben esztergomi érsekké nevezték ki. .

Bensőség a külsőségek mögött

Barkóczy míndkét helyen elsősorban főpásztornak tekintette magát.
Amit másoktól kívánt, arra maga igyekezett példát adni. Sokat imádko
zott és rendszeresen elmélkedett, olykor a felsőtárkányi villája közelé
ben épített kolostor kríptájában a saját előre elkészített faikoporsója
előtt. A koporsőri ez a felírás volt: "Franciscus Barkóczy, Indignus Epis
copus Agriensis. Esca vermium!" - Barkóczy Ferenc, méltatlan egri
püspök, férgek eledele. - Amiről pedig ilyenkor hosszan elgondolko-
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dott: hogy teste ugyan a :férgek martaléka lesz, de lelke a mennyország
várományosa. Az évi lelkigyakorlat is programjához tartozott, amit azért
érdemes megemlíteni, mert akkortájt ez nem igen volt szokásban. Ba
rokk-pompa övezte és csupa figyelemmel, kedvességgel vette körül ő is
vendégeit, de a korához tartozó külsőségek mögött szígorú rend, fegye
lem és fáradhatatlan munka jellemezte életét. Bizonyítja ezt a prímási
levéltárban az a nyolc hatalmas és szépmívű bőrkötet, amelyek közel
három évtizedes egyházkormányzati működésének nem is valamennyi
dokumentumát őrzik. Körlevelekkel is elég gyakran fordult papjaihoz
és híveihez, s ezek még manapság is nemcsak tanulságos, hanem élveze
tes olvasmányok.

Élénk és folyton !kutató szeme észrevett sok olyan jelenséget is,
melyeken más fel sem akad. Látva például, hogy káptalanjainak tagjai
közül többen immel-ámmal végzik kötelességüket, sőt az esztergomlak
beosztják egymást a karimára. először csak figyelmeztette őket a mulasz
tásra, amikor azonban nem használt, felszólította őket, hogy nyiltan je-o
lentsék ki, teljesítik-e "kötelmeiket", mert ha nem, akkor megkezdi a
javadalmasok szaporítását, Ugyanekkor azt is előírta, hogy jövedelmük
egy részét osszák ki a szegények közt és erről neki beszámoljanak. S
e]őirhattla ezt azért, mert a sajátjából maga is ekként járt el. Tudjuk
például, hogy a kincstár által 1702-ben felrobbantott egri vár törmelékes
köveit és tégláit rnegvásárolta és nagyrészt a szegény városlakóknak in
gyen adta oda építkezéseikre. Mind itt, mind pedig Nagyszombatban és
Pozsonyban nagy számban étkeztette és ruházta házíszegényeít: diáko
kat, öregeket és munkaképteleneket, Az elemi csapásoktól sújtottak is
bizakodással fordulhattak hozzá. így a komáromi földrengés (1763) ide
jén is tekántélyes pénzösszeggel, gabonaneműekkel és egyéb élelmisze
rekkel segítette a kárvallottakat. Szegény !kórházi betegek részére a po
zsonyi Irgalmasoknál és Erzsébet-apácáknál ágyalapítványukat létesített.

Személy szerint ismerte papjait, mert sokszor megfordult köztük.
sőt míndkét székhelyén kánoni látogatast is végzett. Elve volt, hogya
papnak, akár szerzetes, akár világi, példás buzgóságot, tiszta 'erkölcsi
séget, krísztusí megértést és szeretetet kell tanúsítania. Fontolja meg
mindegyik Nagy Szerit Gergely moridását: Isten azokat ítéli meg a leg
súlyosabban, akiket mások javítására küldött, ehelyett azonban ezek
romlását okozzák. A jó lelkipásztorkodás másik tényezőjének az állandó
önképzést tartotta. Ezen a ponton éppen elég 'hibát talált, főképpen az
idősebbeknél. Akadtak olyanok, akik a teológiai tudás mirnmumát sem
mutathatták föl. Ilyenformán persze prédikációik és katekéziseik sem
értek többet az üres szóeséplésnél. Egyesek azzal mentegetőztek, hogy
nincs sem bdbillájuk, sem katekizmusuk. Sajnos, ez így is volt, s Bar
kóczy legalább a trienti Kátét sietett számukra hozzáférhetővé tenni.
Voltak természetesen olyan lelkipásztoroIkis, akiknél nagy buzgóságot
és szép eredményeket látott. Ezeket megdicsérte és tőle telhetőleg jutal
mazta. Az addig meglevő lelkészí állomáshelyek mellett ugyanis az egri
egyházmegyében húsz új plébániát, azesztergomiban pedig az idő rö
vidsége miatt hatot állított fel.

Korszerűbb papnevelés

Szívügyének tekintette a papnevelés javítását. Maga annakidején
mindvégig a [ezsuiták tanítványa volt, s mint többször hangoztatta, ezért
hálás is irántuk. Kifogásolta azonban pedagógiai és didaktikai módsze
rüket, Elsők közt ismerte föl a természettudományokkal való foglalkozás

164



szükségét, a jezsuiták viszont mereven elzárkóztak ettől. Azt is tapasz
talnia kellett, hogy a vezetésük alatt álló papnevelőkben súlyos fegyel
metlenségek kaptak lábra. Kassán, Egerben, Nagyszombatban, Pozsony
ban, Budán és a bécsi Pázmáneumban egyformán panaszkodtak a nö
vendékeik előljáróikra és vtanáraikra, ezek meg reájuk. Barkóczy eleinte
kéréssel, majd intésekkel próbált rájuk hatni, de sikertelenül. Végül is
kenyértörésre vitte a dolgot. Nem állt egymagában, mert már előzöleg

ugyanilyen okokból Johan J. Trautsohn bécsi érsek is kivette a [ezsui
ták kezéből az ottani egyetem teológiai karát és azt átszervezett formában
saját papjaira bízta. Ugyanígy járt el Barkóczy előbb az egri, utána a
kassai, végül mint esztergomi érsek a többi, imént elsorolt szemínáriu
mokkal, A Pázmáneum házát el is adta. Thanzy Ferenc zágrálbi püspök
nek, nehogy ennek odaküldött növendékeidosztrákosodjanak nemzeti
érzésükben. A jezsuiták megpróbáltak tiltakozni, Barkóczy azonban azt
felelte, hogy amint a [ezsuiták sem tűrnék, ha növendékeik nevelését és
tanítását a kapucinusok akarnák kisajátítani, ugyanúgy ő is azt teszi a
saját kispapjaival, amit célszerűnek lát.

Az átállítás kezdetben kisebb-nagyobb zökkenőkkel járt, de azután
egyenesbe jutott minden. Megfelelő szakemberekkel a bécsi mintát úgy
dolgoztatta át, hogya helyi viszonyaknak megfeleljen. Minthogy a szőr

szálhasogatast sohasern szerette. a tantervkészítőket, majd az új taná
rokat is figyelmeztette, hogy a lényegre fektessék a fősúlyt. Főleg a négy
kiemelkedő tárgynál. vagyis ,a dogmatdkánál, morálisnál, biblíkumnál
és az egyházjognál rnondta ezt fontosnak, mert csak így sikerülhet gya
korlatilag is hasznosítani azokat. Hozzátehetjük, hogy a teológiai okta
tás szakosttás és rnódszer tekintetében így is oly messze esett a maitól,
mint a mi korunk a XVIII. századtól, de az úttórés a jobb felé mégis
csak megtörtént. Iskolás szóval élV'e,' a kispapok többé nem .Jazsálhat
tak". Még a nyári szünetet sem töltihették gondtalanul, mert a bőlcsé

szekriek ezalatt kellett megtanulniok Szerit Máté evangéliumát, a teo
lógusoknak pedig Szerit Jánosét, A rendes vizsgák mellé rendikívü1iek is
jöttek, így például az egyes papi rendeik felvétele előtt. Akd ezeken nem
felelt meg, szentelésre nem Ikerfrlhetett. Ugyancsak Barkóczy adott ko
molyabb értelmet az ún. [uriszdikciós vizsgáknak. Megvoltak ezek az,...
előtt is, de csak elméletben. Nála már komoly feladatot jelentett a le
tételük, mert színvonalas papságot kívánt.

trók, tudósok barátja

Barkóczyban. mint mondottuk, már fiatalon megvolt a nagy tudás
vágy. Érdeklődött minden iránt, ami látókörét fokozhatta. Utána is a.
jó és okos könyv maradt a legmeghittebb barátja. Könyvtárat állandóan
gyarapította, honi művekIkel éppúgy, mint külföldiekkel. Akikben a te
hetséget felismerte, azokat támogatta, nem téve különbséget egyháziak
és világiak közt, Tudósok, írók gyakran fordultak hozzá, hogy fedezze
a kiadási költségeket. Erre utal a kortárs Orczy Lőrinc verne is:

Nagy Pap! Ki lszereti' maga anyja nyelvét,
Mutatta-közl,ötte ezekhez \kegyelmét.

A művészi érzék sem hiányzott belőle, hiszen ennek cmlékét őrizte

egri .rezidenciája, melyet emeletráhúzással és reprezentációs termekikel
bővített. Műízlésről és kényelemről beszélt tárkányi villája, hasonlókép-
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pen pozsonyi nyári palotája és ennek ezépen parkírozott nagy kertje.
De míndez inkább oa püspöki és érseki méltóságnak szólt, mert való igaz,
'hogy például oa tárkányi egyszerű kolostorban legalább annyit időzött,

mint előkelő nyári lakában.
Egerrel azt tervezte, hogy Kassa helyett átvétetí vele Felső-Magyar

ország közmüvelödésí irányítását. Bizonyos mértékig, bár nem döntően,

ez is hozzájárult. hogy kispapjait onnan Egerbe hozatta. Felkarolta a
Foglár-alapítású "jogiSkolát", a későbbi érseki jogakadémia ősét, Ugyan
itt nyomdát szereltetett fel, hogy ezzel ·is súlyt adjon az ottani közmű

velődésnek. A városkép szépítésére oa romhalmazból álló várat oa salaktól
kitisztította és planíroztarta. Nagyszombatban és Pozsonyban viszont
nagyszabású építkezésekre nem gondolt, mert a hosszú évtizedek óta
vajúdó érsekprímási széket vissza akarta helyezni Esztergomba.

Altalános tanügyí kérdésekkel is sokat foglalkozott. Elsősorban a sa
ját hatáskörébe eső iskolákban és nevelőintézetekben teremtett rendet,
Mivel oa természettudományos képzés míndvégíg szívügye volt, ennek
javára szűkítette más, kevésbé fontos tárgyak előadását. A konviktu
sokból kitessékelte az oda nem való "drillt", s meghagyta, hogy az elöl
járók barátságosabban kezeljék növendékeiket. Ezek a kezdeményezései
magyarázzék hogy amikor a bécsi kormánykörök rendezni kívánták a
nagyon ezéteső és zavaros magyarországi iskolaügyet, Mária Terézia őt

nevezte ki 1761-ben az "egyetemes' tanulmányi ügyek országos felügye
lőjének". Hatáskörébe kerültek így az összes ískolafélék, bármilyen jel
legűlk is voltak.

Tanügyi reformjavasiatok

Barkóczy abból indult ki, hogy .a maradiságot és az egyoldalúságot
meg kell szüntetní mind a felső, mind pedig az alsófokú tanintézetekben.
Ennek éle ismét a [ezsuíták ellen irányult. Mutatja az a javaslata, hogy
meg kell tőlük vonni míndennemű felügyeleti jogot és azt Iéi püspökökre,
vagy káptalanokra kell átruházní, Magára vonta azonban Barkóczy a
protestánsok ellenzését is, akilk nem ok nél:k:ü1 kifogásolták, hogy tan
ügyeikbe a katolikus hierarchia avatkozik be. A debreceni és sárospataki
kollégium tiltakozásul még a kért kimutatásokat sem küldte 'be a prí
máshoz. Eleve óvást emeltek az ellen, hogy a prímás magának igényelje
a tanintézetek felügyeletd jogát, szűkítse tanszabadságukat, megtiltsa
a k!ülföldi protestáns főiskolák és egyetemek látogatását, korlátozza is:
kolaí és vallási könyveik kiadását, Barkóczy ugyanis míndezt valóban
tervbe vette, ami annál meglepőbb, mert előbb még a vallási türelmes
ségnek volt elismert hirdetője. Osakhamar azonban saját püspöktársai
is szót emeltek az ellen, hogy rájuk kényszerítse a saját intézeteiben
meghonosodott rendszabályokat.

Még erősebb ellenállásba ütköztek azonban Barkóczy reformtervei
egyes kormányszerveknél, nem utolsó sorban azért, mert Barkóczy a
cenzúra jogát is egyházára akartaráhúzní. Azt javasolta, hogy a könyv
cenzúrát az általa kinevezett egyháziak lássák el, ahogyan ezt a trienti
zsinat írja elő. Az ő jogulk legyen a könyvnyomdékés könyvkereskedé
sek ellenőrzése, szükeég esetén a büntetések kiszabása, a hazai írásmű

vek kinyomatásának s a külföldiek forgalombahozatalának engedélye
zése. Ilyen és hasonló elgondolásai míatt a kormányhatóságok mind éle
sebben foglaltalkállást Barkóczy ellen, Hangoztatták. hogy mind a tan
ügyet, mind pedig a eenzűrát kimondottan politikai kérdéseknek kell
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"tekdcnteni, ezek intézése tehát államí és nem egyházi hatáskőrbe fartozik,
Azt még elfogadták volna, amit Barkóczy ,a népiskolákra vonatkozóan
javasolt. Többek között azt, hogy szigoritani kell féliügyeletüket, kép

.zettebb tanerőket kell alkalmazni, médezeresebbé tenni a hitoktatást
rendszeresebbé a számtan és a magyar nyelv tanítását továbbá, hogy
vezeesék be már a népiskolákban dcs a német nyelvoktatást, mert sze
rinte ennek az egyszerű néposztály is hasznát venné. Végeredményben
.azonban a bírálatok ménlege inlkább Barkóczy ellen, mint mellette bil
lent le.

Márra Terézia igy elég nehéz helyzetbe került, Mint államfő, saját
közegei többségének előterjesztését helyeselte, másrészt Barkóczyt sem
akarta megbántani. Egyelőre telhát elfektette a benyújtott tervezeteket.
Ekikor következett a már említett országgyűlés, amely Barkóczyt is a
királyi előterjesztések ellenzékének táborában találta. Utána az ural

:kodó hallani sem-akart a prímás által összeállított tanügyí irományokról,
nolha voltak azokban igen egészséges eszmék lis. Bizonyság erre, hogy
.amikor KolIár kidolgozta ,a későbbi iskolareformot, a Ratio Educationis-t
(1777), nem egy gondalatot vett át belőlük.

Az esztergomi bazilika

Nagy jelentőségűés okos lépése volt Barkóczynak. hogy amikor meg
"történt prímási kinevezése, az érseki palliumot nem Nagyszombatban,
vagy Pozsonyban vette át, miként elődei 1543 óta, hanem az esztergomi
Bakócz-kápolnában. Ezzel is jelezte azt az elhatározását, hogy az érsek
ség székhelyét vissza akarja helyezni Esztergomba. Ennek egyik felté
tele volt azonban, hogy rendelkezésre álljanak a szűkséges épületek. Ek
kor még jó viszonyban volt az udvarral, könnyűszerrel meg tudta sze
rezni Mária Teréziától az építkezések céljaira az esztergomi Várhegyet.
-Orömmel jelentette be, hogy "életre kelti az összes magyar egyházak
anyját, az esztergomi székesegyházat", Olyan székesegyház lebegett
-előtte, amely kiállja a versenyt Európa bármelyik katedrálisával. Tisz
táhan volt azzal, hogy az "új Jeruzsálem falai" rengeteg pénzt fognak
felemészteni. Ű maga évi százezer forintot irányzott elő saját jövedel
méből. Ugyanakkor felszólította az egyházi ~javadalmasokat, sőt a
-vármegyéket és egyéb közületeket is, hogy miután országos érdekű ügy
ről van szó, ők is ajánlják fel segítségüket.

A tervek elkészítésével Hillebrandt Antal kamarai építészt bízta meg,
aki munkatársaíval egy év alatt el is készült velük. Eszerint a székes
egyház a Várhegy l~gkimagaslóbb térségéri épül fel. Szentélye kelet
nyugat vonalban lenéz aDunára. Hossz- és kereszthajóját félköríves
'lanternaszerű kupola egyesíti s ugyanígy kisebb kupolák borí'tják a négy
oldalkápolnát;köztük Bakócz Tamásét is.· A főbejárat két oldalát a
négyzetes alapon nyugvó karcsú tornyok teszik látványossá. A székes
-egyházhoz kapcsolódott volna Is-alakban és észak-déli irányban a kettős

érseki palota. Ennek folytatásaképpen, a lejtőn lefelé, a két szemíná
rium és még mélyebb hajlatban a kettős kanonoki házsor.

A nagyszabású terv azonban Barkóczy életében már nem valósult
'meg. Azt még megérte, hogy az általa foglalkoztatott három falu népe
a vár régi épületeit Iehordta, a szükséges földmunikákat elvégezte s az
alapokat lerakta, A munkálatok ugyanis lassan folytak, főleg pénzhiány
miatt, mert a megajánlott támogatások zöme csak igéret maradt. Bar
'kóczyt bizony nem egyszer megszállta a íkétség. "Látom - írja egyik
;feljegyzésében -, hogy az igaz ítéletű Isten méltatlannak talál arra,
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hogy szerit neve tiszteletére e szentséges templomot befejezhessern ...
Keményebb és súlyosabb próbára ki nem tehet, mint milkor kitanulha
tatlan akaratja szerínt szerit feltételem végrehajtása előtt kutöről, az
élők sorából." Balsejtelme Igazolást is nyert. Csakugyan kifogyott az
időből. Megadatott neki la kezdés érdeme, de a mű folytatása már har
madilk utódjára, Rudnay Sándorra maradt.

Élete legutolsó idejéig tölgyfa erősségűnek látszott Barkóczy, de az
l764..,es országgyűlés után már nem volt a régi ember. Érdeklődése meg
csappant, munkaereje csökkent, mindúntalan pihennie kellett. Sokat várt
1765 tavaszától, ez azonban éppúgy nem hozta meg a kívánt javulást,
akárcsak bécsi gyógykezeltetése. Pár hetes kúra után vissza is tért Po
zsonyba. Június l8-án még levezettette magát a kertbe,de alig tett pár
fordulót, összeesett. Agyvérzéssei vitték fel lakosztályába. Még világos
öntudattal fel tudta venni az utolsó szentségeket. Ötvenötödik évét
sern töltötte be. A katolikus egyház, de maga az akkori magyarság is
kiemelkedő egyéniséget vesztett el benne. Igaz, hogy merő osztályérdek
ből elzárkózott a jobbágyság sorsának javításától. katolikus restaurá
ciós törekvései pedig szembeállították a másvallásúakkal, de ha ezt még
annyira fájlaljuk s ha emiatt el is marasztaljuk. akkor sem kétséges,
hogy jellemszilárdságával. alkotásaival és törekvéseivel fölébe nőtt a
magyar barokk világ közéleti vezetőinek.-
úJPEST, T~LIKIKÖTÖ

Derl\:ovtits: Híd télen

Jéggé dermedt a víz, már megse moccan,
befagyott tán, egész a mélyekig,
milyen vastag, a pilLérek titokban
a szint alá bújtan megmérhetik.

Hajók pihennek jégbe ágyazottan,
szorosan, tán egymást' melengetik,
s a jégvirágot termő torlaszokban
Felötlenek nyári emlékieik.

A híd szögecsekJkel kívert szegélyén
hócsillámként borzong a zuzmara,
az ív alatt ne'm bújkál lomha kémény,
elhalt a hajókürtök víg kara.

E jégvilágból, mint szökés~kísérlet,

a hídfeljáró vaslépcsősora

magasba törne, de jéggel :szegélyzett
korlátja megfagyottan tétova.

A hídőrt is szűk bódéjába zárta
szuronya. Egyetlen arc él csupán;
őrajta meg törik a tél magánya:
a gyermeketféltő múnkásanyán.

Szabó GézOJ.
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HARMINC NAP A KÖZELKELE'rEN
l r t a Kormos Ottó-

Bab Thuma - mondom magabiztosan az arab taxisofőrnek a da-
maszkuszi repülőtéren. Ott keLl lennie a ferences kolostornak, ott talán
szállást találok. A gépkocsivezető nem tud csak rarabul, én pedig egy
szót sem beszélek az ő nyelvén. Nem is szólunk egész úton egymáshoz,
csak amikor három dollárt kér az alig tíz perces- utazásért. Kézzel-lábbal
igyekszem bizonyítani, hogy ez nagyon drága, Hátha még tudná, hogy
össze-vissza öt dollár lapul a tárcárnban ! De azután a kényúri dölyf mé
gis megenyhül (valamelyik őse talán sejk vagy szultán lehetett ... ?) és
hosszú alkudozás után, melybencsak angol tőszámneveik szerepeltek, két
dollárban kiegyezünk. Igy is becsapott eggyel, mert - mint később

megtudtam - csak egy dollárt kell adni ezért az útért.
Ne higgye azonban senki, hogy ez a kis közjáték mindjárt az uta

zás elején elvette a kedvemet attól, hogy végigjárjam Szíria, Jordánia,
Libanon, Egyiptom és Görögország országútjalt, légíútvonalait, Vál1O-
sait.és 'falvait. Csak némi ízelítőt adott abból, hogy mi, akik már meg
szoktuk "a szabott árakat", bizony nehezen illeszkedünk be a Kelet vi
lágába. Én azt hiszem, ha talán nincs is benne a Koránban, hogy ide
gent, európait becsapni nem bűn, mindenesetre komolyabb lelktismeret
furdalást nem okoz. Viszont, ha a pénz és a kereskedelem terén nem is
virágoznak az erények, azért van ott más, jó tulajdonság is! ,

Mert ha történetesen autóbuszra ugrassz (ha egyáltalában fel tudsz
ugrani, mert sokszor meg sem áll, osak lassít a megállóhelyeken), de
rossz irányba indultál vagy más számu buszraszálltál, a kalauz leesön
geti, megkérnek valakit, hogy kisérjen a megfelelő megállóhelyhez. Az
is előfordult, hogy rendőrtől kérdeztem meg egy utca hol1étét. A rend
udvadas őre leültetett kis bódéja elé, őmaga kiállt az útra, fűttyel meg
állította az arramenő buszt és igen komoly figyelmeztetéssel lelkére kö
tötte a vezetőnek, ihogy az idegent itt és itt le kell tennie. Hátha még
az ember papi ruhában utazik! Az ".abuna", az Isten embere, féljegyet
fizet autóbuszon, a rozoga villamosokon. ha pedig taxiba ül, a sofőr arab
bal kevert egy-két angol szóval hamarosan tudomására adja, hogy ő is
keresztény, szír, arab vagy örmény, és útközben még a nevezetességekre
is felhívja a figyelmet. Ez a tisztelet jár k.i a Mekkát megjárt zarándok
nak, a hadzsinak, akit különleges feze tesz felismerhetővé, de a többi
felekezetek papjainak is, legyenek akár -keresztények, akár muzulmánok,

***

De talán nézzünk körül először Damaszkuszban! Körülöttem az arab
gyerekek kinyújtott kezekkel baksisért kiáltoznak, a szeméthen fényes
nappal patkány kotorász, az autók és buszok szüntelen dudálással pró
bálnak előrejutni a zsívalygó sokaságban, szamár ordítoz es jeges italo
kat kínálnak utcai árusok - ez a píllanaífelvétel az óváros szűk ut
cáiban. Az új város, mely oa Hermon hegye felé terjeszkedik a magas:
hegyoldalban - 'az más. Az már modern és európai. Szíria fővárosa

kinőtte az ősi kereteket és az óváros mellé, sőt inkáibb fölé, hatalmas,
európai méretű utcákkal és forgalommal rendelkező szép -városrész
épült. Azt olvastam. hogy Mohamed nem akart Damaszkuszba menrri,
nehogy még életéiben a Paradicsomba jusson - olyan szépnek tartotta
az akkori arab világ az arab kereskedelem e rnindenkorí fellegvárát.
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Mikor ottjártam, éppen a damaszkuszi vásár ideje volt. A Barada-folyó
partján, 271 ezer négyzetméter területen, huszonöt állam ezer kiállítója
mutatta be, hogy ez a közelkeleti város milyen szerenosésen egyesíti a
Keletetés Nyugatot, az izlámot és a kereszténységet, az elmúlt évez
'redekefés a mai világot. '

A ferencesek zárdája, a Casa Nava, nem messze van a szei;t Pál
.megtérésében oly fontos szerepet játszó Egyenes-utcától. A Bab Thumá
nak, Tamás-kapunak nevezett városfal részt, ami még nagyjából épség
ben maradt a XIII. századtól, az óváros bejáratának tekinthetjük. A
'Szentföldre igyekvő papok a ferences zárdában találnak mindig szállást.
A helyet soka!k vére szeritelte meg: 1860 júliusában a Libanon-hegység
ből lerohanó druzok, a fanatikus muzulmánok, ötezer keresztényt gyil
koltak le. Közülük tizenegyet 1926-ban boldoggá avattak. Csontjaik már
'ványoltáron a ferences templom diszhelyén találhatók. Azután jött az
1915-ös örményüldözés. Még ma is naphosszat zárva vannak az örmény
'házak kapui és csak hosszas kopogtatás után lehet bejutni ...

A rnuzulmánok számtalan temploma közül az Omajjád-mecset a
legihíresebb. A római időben Jupiter-templom állott ezen a helyen, majd
-ókeresztény bazilika épült Keresztelő Szent János fejereklyéjének tisz
teletére. Azután 708-ban 1. Al-Wadid, a híres omajjád-'kalifa parancsára
<épült ez a gyönyörű mecset, melyiben toválbbra is tisztelik "az ő szentjü
Ket", Keresztelő Szerit Jánost. A mecset jobboldalán a Jézus-mánaret. Az
izlám hite szerint az utolsó ítélet napján ide fog Krisztus "alás'zál1ani",
hogy ítélkezzék a világon ...

Közel van a Casa Novához Ananiás háza, a földalatti kápolna és
'Szent Pál kápolnája, ez a toronyszerű épület, ahol IV. Arétás király
helytartója elől kosárban eresztették le az apostolt, így menekült meg.
Ma árvaház bejárata. Maronita apácák tanítgatják Krisztus hitére itt a
.kís arab gyermekeket,

***
Aleppo. A Szeritírás Berea-ja ősiségben Damaszkusszal vetekszik.

Kisebb ugyan, de még ma is nemesebb, zártabb és tradicionálisabb. Azt
.mondják, a nemes arab családok ma is Aleppoban laknak és onnan szár
znazík a legtöbb arab író, tudós; Valóban, van valamí különös varázsa
-ennek a városnak. Nemcsak azért, mert talán nincs mégegy olyan vá-
-ros, amelyben annyi püspökség lenne, mint itt. Jómagam kilencet szá-
moltam össee, de keleten sohasem tudja az ember, nem téved-e a szá
mokban? Szállásom ablakából a káld-pátríarkátus temploma látszik. Éj
jel neonkereszt válagítja ki, nappal az. ember a szűk utcákon nehezen
találja meg a bejáratot. A püspök éppen búcsúzott híveitől, utazott a
zsinatra. De a kép inkább illett egy kis falusi plébánia búcsúzó plébá
nosához: meghitt, bizalmas légkör, kicsiny templom, udvarra kitett vi
rágvázák, rozmaring-bokrok. A templomban Kis Szerit Teréz és fent Szent
:X. Pius képe, az asszonyok fátyollal fedett fejjel, a féI1fiak karbatett
kézzel imádkoznak.

Az aleppoi ferences templomban láttam az első arab kánontáblát és
.a misét nekem is araoul kellett volna végeznem, legalább is az igehir
detőí részt oa lépcsőimával együtt. úgy oldották meg, hogy egy idősebb

lektor mindent olvasott helyettem, én pedig a szükséges részeket csend
'ben az oltárnál mondtam. A mise hangulata a mí évtizedekkel ezelőtti,

:klisvárosi szagos-miséink hangulatára emlékeztetett. Divatos közönség,
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lelkes hallgatóság a páter szeritbeszéde alatt (pozsonyi származású szlo
vák atya, ma mái" -egy szót sem tud magyarul), sok-áldozó.

De gyönyörű Aleppo fellegvára! Ötven méter magasságban, a város
rnellett közvetlenül, szfklaesúcson emelkedik ez a 'már a hetiták és asz
szírok idejében ismert vár. Ma múzeum, de amint az ember végigjárja
egy kicsit, igazat ad annak, hogy az arab míndíg a legjobb katonanem
'Zetek között volt. Háborúban, békében egyaránt csodálatos lehetett ez
a szilk:lavár, 60 méter mélyre nyúló földalatti börtöneivel, 25 méter ma
gasba ugró minaretjeivel, csodálatos trónteremmel és oly jól kiépített
Iőrésekkel, hogy a maga korában szinte bevehetetlen volt. Az egyik bolt
hajtás alatt újabb keresztény emlék:' Szent György állítólagos SlÍrja ...
Igaz-e, nem-e, ki tudja? Dé hogy egyaránt idezarándokol keresztény és
muzulmán, arról a körülötte lévő sok-sok felirat talIlrú.skodd!k.

***
Két óra hosszat váralkozom a városi irodában, !hogy kiV1igyene!k a re

pülőtérre, Vissza szerétnék jutni Damaszkuszba. A sivatag, illetve az
arab pusztaság, melyben egykor Szerit Pál is tartózkodott, fentről kiet
len félelmetes benyomást kelt. Efölött repült velem Aleppoba a gép.
Most v:i:sszaigyekezném, de a várakozás azzal ér véget, hogy ma nem
megy gép. Elfojtott magyar káromkodásra leszek figyelmes. A damasz
kuszi vásáron résztvevő rnérnökök egyike volt színtén itt és most közös
gondunkká vált: hogyan térünk haza? Két magyar azonban a Iegna
gyobb idegenségben azonnal jóbaráttá válik és igy hamarosan kettesben
sietünk helyet biztosítani magunknak a "servioe-taxi" Damaszkuszba
induló járatára. így hívjáik az iránytaxit; 6-8 utast is visz magával. Ke
let legolcsóbb és viszonylag kényelmes közlekedési eszköze, Csakhamar
J.OO -120 kilométeres tempóval száguldunk a nyílegyenes országútakon
Damaszkusz felé. Az utas szorong vagy örvend - idegrendszerétől füg
gően, az órákhosszat tartó őrült iram azonban nem enged, még fokozó
dik is, arnikor az arab rádiók tüzes dalai és zenéje elragadják a derek
vezetőt.

* * *
Az ötórás autózás alatt egész komoly ökumenikus párbeszéd folyt

le taxinkban. Jobbomon egy tanultabb muzulmán úr ült, előttem egy
banktísztvíselőnő, aki szír-ortodox volt, mellette egy anglikán értelmi
ségí. Angolul társalogtunk és amikor megmondtam, hogy katolikus pap
vagyok, beszélgetésünk akarva nem akarva a zsínatra és az ökumenikus
törekvésekre terelődött. Mindenlki elismerte, hogy Keleten a katolíkus
gimnáziumok a legjobbak tanulmányi szempontból. A "Madrasi Fran
císcani", a ferences iskolák arab neve, és tegyük hozzá: jó neve. Szín
vonalas oktatást adnak a vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül
míndenkínek, A vallásos türelemmel nincs baj. Megvan ott mínden fe
lekezet egymás me1lett. Sőt, mindenkii. nagyon ragaszkodik a vallásához.
Ez azonban nem zárja kd, hogy az egységre vágyj anak, s fel is vetik a
kérdést: rniért kell többféle Ikereszténységnek is műkődnie egy~egy rnisz
sziós állomáson ?

Beszélgetés közben már egymást kínáljuk a különleges szíriaí cse
megével. a nyers mogyoróval, azután hatalmas almákkal és a falvakban
városokban mindúntalan elénk meredő hirdetésekből ismert Cola-félék
kel. A nagy hőségben tényleg üdíti az embert a Cola és szívesen is it
tam. A Spiegel szeptemberi számában egy kép éppen egy Coca-Cola
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üveget állít diadalív alá, ezzel a feldrással: "VHághat.alom." Itt minden
kis sivatagi dinnyetelepen, benzinkútnál, bazárosnál ezerféle jégbehűtött

italt ihatunk. Ismétlem: jéglbehűtöttet.. Az araboknak egyébként vallá
suk tiltja, \hogy szeszt fogyasszanak.

***
" Ime, felmegyünk Jeruzsálembe ..." - Ezek a szentírási szavak do

bogtatták meg szívemet a taxiban, amikor a jordániai fővároson, Ama
non áthaladva a Holt-tenger mellett rohantunk. közel 400 méterrel a
tengerszint alatt. Egyszerre csalk feltűnt a "szent város", a sokszor né
zett képekhez hasonlóan - azaz nem is hasonlóan, mert szebb, ízgal
masabb, titokzatosabb és Ienyűgözőbb az első benyomás. (Utána persze
az embemek alkalma van arra is, hogy némiileg kíábránduljon.) Az ör
mény egyesületek érseki palotájában lakom. Az érseki helynök, Johan
nes Gamsargan, Werfel csodálatos regényének, a Musa Dagh 40 napjá
nak ismert falva, Yoghonuluk mellett született; szüleit szemeláttára öl
ték meg, kész regény, amint Iatínulielmesédi, hogyan jutott Rómába és
hogyan lett pap. Első misérnet az örménykatolikus templomban mon
dom azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Krd:sztus a keresztúton
szent anyjával találkozik vagyis a IV. stációnál,

De mi is az, ami sokszor kiábrándított a szent városban? Nem a
zaj, hanem a pénz őrülete. Szinte minden bennszülött a zarándokokból
él. Hogy jól-e, rosszul-e, azt megállapítand nem vagyok ihiv,atott. De az
idegenvezetők !rohama ijesztő. Még a Szeritsír templomában is. Baksis,
baksis, baksis... Megállasz ~ Szeritsír bejárata előtt: gyertyát nyom
nak a kezedbe, vaku lobban - lefény:képezteik! Misézel a betlehemi
barlangban: kezedben, mint annakidején a jászolban, megszűletik az Élet
Kenyere: vaku lobban - egy óra rnúlva árveheted a képet. Járod a
templomokat: a sötétből egy még sötétebb valaki svéd ugrik, angolul,
olaszul, franciául magyaráz, kabátodnál fogva rángat, gyertyát gyújt
és végül mondja: "Baksihish for the church" . .. Hogy azután a temp
lomé vagy az övé - ki a megmondhatója?

De az a néhány perc, mikor mégis sikerült 'egy tízperrenyi időre

csendben azon a helyen imádkozni, ahol Krisztus feltámadt, a márvány
lapot érinteni, a falakat csókolni és rádöbbenni, hogy Jeruzsálem még
is a kereszténység középpontja. ahonnan a feltámadás valósága élő

hitté lett - ez mindenért kárpótol,
Az Olajfák hegye ... Elhagyod a ferencesek gyönyörű bazilikáját,

az orosz apácák soktornyú kolostorát, a zsidó temetőket és eljutsz a Do
minus flevit templomhoz. A mise alatt az oltárról az ember szeme aka
ratlanul is a gyönyörű kilátásra révedez. Hogy éppen itt sírt az Úr vagy
másutt, nem lényeges, de sírt ezen a gyönyörű városon ...

Egy vasárnapot arra szántam, hogy végigjártam a különböző vallású
és ·szertartású templomokat. Nehéz lenne mindet elsorolni. A piciny kis
szír-ortodox pátriárkai templomtól, ahol a töpörödött öreg püspök le
int a rosszalkodó gyermekekre, a hatalmas és méltóságteljes örmény or
todox székesegyházon át, egészen a melkiita katolikus templomig, ahol
éppen az új érseket, Hiláriont iktatták be Zamini apostoli nuncius jelen
létében - rengeteg éneiket, szertartást, különféle embert ügyeltem meg.
Micsoda jellegzetes arcok, prófétái szakállak és áhitatos hangok.

Jeruzsálemben van a "petit soeures", a Foucauld alapítású nővérek

novíciátusa. A VI. stácíó temploma az övék. Ök is felvették a melkita
ritust, hogy ezen módon is közelebb hozzák Krisztushoz az arab vilá-
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~ot. Sajnos, a férfi ág képviselőivel nem találkozhattam. Az egyik pap
juk villanyszerelő, a másik valami technikusí állást tölt be: csak egész
korán vagy túlkésőn lehet őket otthon találni. Egyébként az arabsággal
egy életnívón és valljuk he - éppen ezért igen igénytelenűl és szegé
nyen élnek. Ennek a ezerzetnek mukatere az egész világ. Csak a leg
egzotikusabbakat írom le: ott találhatók a lyoríi cirkuszok vtlágáoan, az
eszkimók, a beduinok között, vállalják a nomád életet, a pigrneusok egy'
szerűségét, Dél-Amerika fazendáit, a svájci börtönök elítéltjeinek gon
d?z:ását. Keresik az utat, az új lehetőségeket az evangélium terjesz
tesere ...

Szállásom közvetlen szomszédja az osztrák-magyar zarándokház.
E pillanatban még állami ikórhiÍz, de úgy hírlik, hogy hamarosan vissza
adják Ausztniának, mert addigra felépül az új modern kórház - a fa
lakon kívül. A 'zarándokház kápolnája régi várkápolnára hasonlít. A né
hány idős osztrák apá/oa még élénken emlékezik a magyar vicerekto
rokra: a megboldogult Lippai kanonokra. Ijjas püspökre, A társalgó
ban megfakült fényképek: régi magyar zarándoklatok emlékei. Azonnal
megtalálom az egyiken Tóth kanonokot, az esztergomi nagyprépostot.
volt biblikus-tanáromat. Mennyit mesélt és milyen lelkesen ezekről a
szeritföldi utakról! És most 'én is dtt vagyok, háború után az elsők ~ö

zött, akik ismét ibejárhatják Krisztus nyomdokait. Milyen jó is a béke!

***
"A legnagyobb problémánk, hogy nálunk mindeniki vallásos ..." Ez

zel a látszólagos ellentmondással kezdődik a beszélgetésünk Szabó atyá
val, a beiruthi Szerit József egyetem tanárával. Igen, Libanon az egyet
len keresztény aralbállam. Itt féltő irigységgel és gonddal vigyáz min
den vallás és egyház arra, hogy az őt hagyományok szerint megillető

pozícióit meg tudja tartani.
A jezsuiták által vezetett egyetemnek, amely még orvosi karral is

rendelkezik, közel kétezer hallgatója van, akiknek több mint a fele ke
resztény. A háromhajós egyetemi temploma város katolikus vallási
életének központja. A tanév nyitása és zárása a köztársasági elnök j!e
lenlétéiben megy végbe, akd maga is maronita keresztény. Érd'€lk~, hogy
a ~eológiát itt főleg a világiak számára adják elő, mert a papnak \\ké
ezülők zöme Jeruzsálemben tanul. A teológíailag képzett világtak sorá
ból kerülnek ki jobbára a hitoktatók. De vannak, akik még többre vágy
nak. Ilyen Ely Robert Chammas, egy Ierences kollégium arab tanára is,
aki hamarosan diakónus lesz. Vele folytatott beszélgetésem során ki
tűnt, hogy hittani tudása igen nagy, érdeklődése pedig még nagyobb
minden iránt, ami valamiképpen összefügg az egyházzal. Alig várja, hogy
az evangélíumot hirdethesse valamelyik szószéken.

***
Hogy az ernber valamelyest megismerje ezt a csodálatos Libanont,

ahol a szegénység és a gazdagság, a túldivatos amerikai luxus-élet és a
kikötők kemény munkásélete úgy kavarodik össze, hogy színte szétvá
lasztana sem lehet - a legjobb a különféle utazási irodák 'túráín részt
venni. Előbb egy autóbusznyi kirándulóval voltam a baalbeki római
kori emlékeknél. másnap azonban csak a gépkocsivezető és az idegeríve
zetőnő társaságában magánautón száguldottarn a libanoni cédrusok re
zerváturriához, Az utazási irodának ez is megéri. Aznap talán ráfize-
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tett, de a versenyt győzni kell. S az idegenvezetőknek is élniök kell, fő

leg a borravalóból. Minden városban, minden látnivalónál más idegen
vezető vesz "birtokába','. Az autó véletlenül - vagy készakarva? - az
emléktárgyak üzletel mellett áll meg és akkor' az én voltaképpeni veze
tőm, Miss Leila átalakul elárusítónővé. Valószínűleg innen is jutalé
kot kap.

***
"Hát maga mit keresel itt?" - hangzott a kérdés furcsa magyar

nyelven a kairói ferences zárda ebédlőjében. Meglepetésemben szólnd
sem tudtam. Ki lehet ez a kecskeszakállas, derűs tekintetű férfi, aki
azonnal a zongorához ül és tiszteletemre .eljátssza a magyar himnuszt és
a Mennyből az angyalt? Schedl professzor volt, a burgenlandi szárma
zású redemptorista atya, aki azután lelkes vezetőm lett az egyiptomi Iö
városban. Néhány hete még Szörényi Andorral. Hittudományi Akadé
miánk professzorával ült együtt a biblikusok világkongresszusán, Genf
ben, most Kairóban pihen, hogy' majd bejárja a sivatagot és eljusson a
Sínaí-hegyre.

Schedl professzor az őskeresztény remeték Krísztus-képét keresi
a kopt [kolostorokban és az ősi keresztény településeken. Amikor a
Cheops-píramís csúcsán kipihenjük a megmászás fáradalmát, elmondja.
hogy az ősi Krisztus-kép a hajdani egyiptomi istenfogalomig vezethető

vissza: az isteni "bíró" képéig. Nem vagyok egyiptológus, nem vagyok
szakember, de amint magyarázatai alapján kibontakozik előttem a "ha
lottak városa", arra kell gondolnom, hogy az ősi egyiptomi istenhit is
valahol az őskínyilatkoztatásban gyökerezhet. Az a túlvilági hit, ami
megkapja az embert a fáraók temetkezési helyein, a szfinx előtt, a mú
zeumokban tárolt múmiák és a fáraók kinesei előtt, valóban lenyűgöző.

De éppen ilyen csodálatos volt vezetése mellett bejárni az ősi Kairó
keresztény és arab nevezetességeit. Keresztényértéke!k:ben talán a világ
hírű kopt-múzeum a legkiválóbb. Az ősi ikonok, textíliák, kéziratok,
elefántcsont- és fafaragások, a libiai sivatag leletei sehol nem látható gaz
dagságban tárulnak a szem elé. Amit meg az izláma1kotott Egyiptom
fővárosában, alighanem színtén kiemelkedik a közelkeleti arab államok
közül. Feledhetetlen élményem maradt, az, amikor az autó felvitt az ősi

kalifa- és marneluk-sírok világából Kairó hegyére, a Mokattamra, Már
szürkült, a szeptemberi alkonyban felszikráztak az első csillagok, a pi
ramísok enyhe [klödfátyolba burkolóztak. alattunk a hárommilliós város
ban kigyultak a modern neonfények. A búcsúzó nap utolsó sugarai azon
ban itt fent még fényesen ragyogtak. Kivilágították a cítadellát, a der
viskolostor romjait, a különböző mecseteket, amelyeknek párját az ember
hiába keresné Szíriaban vagy Jordániában. Itt az istenhit és a művé

szet olyan csodálatos egységre lépett, hogy szinte egyik a másik nélkül
elképzelhetetlen. Egészen csodálatos alkotás Hasszán szultán mecsetje is,
amely Eszakafrika második legnagyobb mecsetje. 86 méter magasba nyú
lik a minaret tornya, 55 méter magasra az épület kupolája. Es benne
az arab szőnyegművészetés építészet remekművei. Mindenütt csak már
vány, cédrusfa és elefántcsont.

Van Kairóban két katolíkus intézmény, amelyeknek kifejezett cél
juk az arab világ és a kereszténység párbeszédének megvalósítása. A
ferenceseké a Bazár-negyedben fekszik és a keleti kereszténység tanulmá
nyozását tűzte maga elé. A· hatalmas épületben minden, vagy legalábbis
majdnem minden kiadvány helyet kap, amely a keleti kereszténységre

174



vonatkozik. Modern könyvtár, több tízezernyá kötette1, a kutatások mér
hetetlen lehetőségével, csak sajnos, míndezideíg kevesen éltek ezekkel
a lehetőségekkel. A másik a domonkosok izlamológiai intézete, amely.
a modem Kairó szélén, az autóút mentén fekszik. ök maguk a kopt szer-
tartást vették fel, kápolnájukban a fal- és üvegfestmények a Koránban
is szereplő lbiibliai jeleneteket ábrázolják: Abranám és Izsák, Jónás, Illés:
az ószövetségböl, az Angyali üdvözlet és a Mennybemenetel képei. az
újszövetségből. A könyvtár itt főleg a muzulmán világot várja, de itt is
kevés az érdeklődés. Az ízlám még nagyon idegenkedve fogadja a keresz
ténység és - valljuk meg - föleg a katolikus egyház közeledését. Az,.
amit a zsinat kivánt, ma még csak a mí kezdeményezésünk.

***
A Borromeus-nővérek gimnáziumában mínden keresztény vallású:

tanuló a katold.kus hittanra jár, mert a többi keresztény egyház nem küld
hitoktatót. A növendékek között kopt, arab, görög, német, sőt még félig
magyar származású is volt: két kislány, magyarul azonban semmit sem
tudtak, ámbár .a magyar Kéri névre hallgattak. Nyilván azért nem, mert
az anyjuk görög nő. Budapestet is legalább annyira nehezen találták meg
a vílágtérképen, mintha teszem azt, egy alföldi gyermeknek kellene
megkeresnie Luxort vagy Alexandriát... Itt hallottam egy hittanórán
először egészen rnodern formában a választ a katekizmus ismert kér
désére:

"Avégett vagyunk a világon, hogy Istent szeressuk és másokka!
megszerettessük, neki szelgáljunk és másokat az ő szelgálatára tanit
sunk s ezáltal ne csak mi jussunk a mennyországba, de környezetünket
is odajuttassuJk."

Kissé hosszadalmas, de benne van az egész "aggiornamento" ...

***
Tizennyolcan, köztük két gyermek és nyolc nő, hat autóval alkot

tuk azt a sivatagi karavánt, mely az első remeték Wadi Natrun-i tele
pülésének helyére akart eljutni, A nemzetközi társaságban volt német
mérnők, bolíviai konzul, angol lés francia egyiptológus, koptológus, sze
mítológus is. A közel száz kilométeres sivatagi úton nem szabad cser
benhagyni egyik autónak a másikat. Ha egy .leáll, leáll az egész kara
ván, hogy segítsen neki. Az egy napos útra tetemes élelmiszer és ivó
viz készlettel mentünk: a sivatag !kiszámíthatatlan. Talán két-három al
kalommal akadtak el az autók a sivatagi homokban. A hóláncokra em
lékeztető hevederek és tábori ásóink azonban hamarosan újra járhatóvá
tettéik az utat. A Szerrt Antal és Szent Pál remeték által megszentelt
Nitriai-sivatag ma homoktenger és rommező. Amikor árnyékban 45 fok
mellett Gumbertusz atya felolvasott a remeték életéből, megilletődve

néztünk körül. A sivatag szélén azért ma is él és virágzik még néhány
kolostor.

* * *
Athén, Aeropagita Szerit Dénes temploma, a latin katedrális, Tőle

alig néhányszáz lépés az ortodox székesegyház. Mégis mícsoda nagy tá
volság! Amikor az ortodox templomból lefelé néztern a város felé, a le
bukó nappal szemiben kellett állnom. S valahogy az volt az érzésem,
hogy onnan nyugat felől megint egy új szellemiség árad felém. Egy
több megértést kereső s egyben több megértést tanúsító kereszténységé.
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POMME D'ANIS
Í r t a F r a n c i·s J amm e s

Jöjj alugasba, az orgonalomb alá:
mint egy medáliát, hadd fűzzek anyakadba,
nyakadba, me ly piros, mint a búza színe,
és sima, mint a fűrt szeme a falon alva,
egy bengáli rózsát lágy ökörnyál-szalagra . . .

... Jöjj kedvesem, gyere kis tücsköm, a lugasba,
mert elszenderül a spiriák kék vize . ..

I.

Laure d' Anis a neve, de mert vadrózsa-sziram arcán néhány anya
jegy piroslik, tréfából Pomme d'Anísnak, Lencsíkének hívják.

Elragadó, de beteges, törékeny lányka.
Ezen a reggelen egy botnak a végével, mely nehézkes járásában se

.gítí, Pomme d'Anis orgonazáport zúdít magára. Harmatcsöppek és szür
.kés-azúr virágok ~ a szeme is ilyen ~ peregnek kalapja alól kibodo
radó hajának selyem hamvára. Köhécsel, mert belehelt e'gy muslicát.
Aztán,mert könnyed csíklandast érez rózsaszínű, píllemozgékony orrcím
pájában, .kacagva, hevesen dörgölni kezdi az öklével. Amire édesanyja
megjegyzi:

~ Mindjárt letéped az arcodról, pedig csinos ám az orrocskád l
Pomme d'Anís meg azt feleli rá:
~ Miit érek vele, hogy csinos, úgysem látom, csak a tükörben ...

Aztán meg ...
~ Aztán?
~ Aztán ha az ember bottal Jar ... még ha ébenfa bottal is ...
Madame d'Anis arcát pír futja be, hosszan magához öleli a lányát.

Anyu?
~ Mi az, kislányom?
~ Sosem szabadna neked ilyet rnondanom ...
Pomme d'Anís tizenhét és fél tavaszt ért meg, ha ugyan fél tavasz

Is van. Azon a napon született, amikor apja egy vadász-baleset következ
tében meghalt. Biztosan szerette volna a lányát, mert erőteljes és vidám
.természetű ember volt, és mert az erő mindig ellágyultan enged a töré
kenység bájának. Pomme d'Anís olyan volt, mint az erdei gyönyvirág:
olyan gyöngéd a szára, hogy lecsuklik, mégis a nagy tölgyek árnyába
búvik, ott nő epekedve.

Pomrne d'Anís biceg, de mintha csak még bájosabb volna a bicegés
tól. Ahogy közeledik a fasoron, mikor a madarak épp fölisszák a május
csillámló harmatát, míkor a pázsit füve szívárványló gyöngyfüzéreket
perget: míntha egy inda kelt 'Volna lábra, alig-alig hajladozva a fuva
Icmban. Lehajlít egy ágat a homlokához. Rózsás barack arca anagyszélű

kalap árnyékából köszönti a fényt. A mozdulat, ahogy karját fölemeli,
-elárulja, hogy nincs keble, s kiemeli nyúlánk, vékony lábszárának finom
eleganciáját; Nincs rajta semmi torzulás, ami megmagyarázná, miért bi
cegő, sajnos! a járása. Mintha a báj, ráúnva arra, hogy mindig bájos
legyen, magától esnék össze. Hosszasan szemlél egy pompás nőszírmot,

rnelynek ragyogása egészen elkápráztatja, s egyszerre észreveszi, hogy
-a virág szára középütt púpos ...
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Akkor a forrás felé indul; a kövek közt - látja - himbálódzva
iszik, aztán sehesen tovaszalad egy barázdabillegető.

:És Pomme d'Anís azt kérdezi magában:
Vajon a barázdabillegető nyomorék? Azt hiszem, nem. Ha egy nős

tény barázdabillegető nyomorék, szeretheti őt a hím?.. Ekkor eszébe
jut egy kis sármány; úgy szedte föl valamikor régen. Hangaszál volt a
lábára kötve, azt vonszolta maga után. Szökött csalimadár volt. Ö· meg
szabadította kínjától és visszaadta neki szabadságát. így aztán már nem
volt többé rokkant ... Az a hangaszál. az volt a rokkantsága, Ö, ha az ő

rokkantságát is csak úgy le lehetne venni róla, mint egy hangaszálat ...
Lourdes...ben esnek ilyen csodák - mondogatták. Mikor még egészen
kicsi volt, járt Lourdes-ban, Soha nem ezenvedett úgy, mint amikor
le kellett vetkőznie, mielőtt bemártanák a medencébe. Imádkozott, részt
vett szépen a körmeneten. ~is kocsiban húzták; nem tudott saját lábán
menni, nagyon fájt a csípője. Fönt énekelt az üres azúr. Az énekek, úgy
rémlett neki, kigöngyölödő kék szalagokként lobognak, lángokként csap
nak föl a sápadt tornyok felé. Mögötte egy nála súlyosabb nyomorék,
'egy béna nő - mondták, öreg arcát ráncos kezébe rejtette; olyan volt
a keze, mint a föld. Pomme d'Anís remegett ... Amikor áldást adtak 
akkor, akkor, mondták neki, akkor kell a legbuzgóbban imádkozni 
amikor a szentségtartó vakító vörös fénye előtt meghajtotta gyöngéd
fürt jeit Isten haragja alatt . .. Ol ... akkor valami nagy hidegségetér
zett . .. És sírt, mig édesanyja átfogta a fejét. Nem gyógyult meg még
sem. Emlékezett rá, milyen szomorúan tértek haza... De nem haragu
dott miatta Istenre... Ellenkez,őleg... Érmet hordott a nyakában, ez
volt belevésve: Imádkozzál. Higgy. Remélj.

Pomme d'Anis folytatja sétáját, violát szed, áibrákat rajzol a ho
mokba, elámul rajta, mekkora nagy szeme van a vörösbegynek. akkora,
akár a mókusé; a levegőbe mered: mintha legyeket látna benne; meg
állapítja, hogy a télizöld kékje olyasféle, mint a tejé az üvegben; füty
tyent Pénteknek, a kutyának, de az nem hallja meg - először is azért
nem, mert süket, gondolja a lányka - másodszor pedig azért nem, mert
túl kicsi .a szám.

Csakhamar csatlakozik édesanyj ához s az beoézve újra megsimo
gatja; mert Pomme d'Anist állandóan becézik, öt azonban nem rontja
el ez a sok dédelgetés: ő azért csak a kedves kis Lenesiké marad ...

Egyetlen gyöngéje az öltözködés, de ez egyáltalán nem kacérság
nála, hanem kényes finomság; olyasmi, mint a hegyipatakban fürdő ma
dárka tollászkodésa, Édesanyja, d' Anis nagymama, Tom des Árbailles
nagybácsi, Virginia des Arbeilles nagynéni mindnyájan szinte versen
genek, ki ajándékozza meg a legszeblbékkőv;el, a legkönnyebb legyező

vel. Megáll ebben a csillogó tarka keretben, baján ragyog az arany reg
gel, melynek párája mintha gőzölögne körülötte. Pomme d'Anís botjára
támaszkodak - smaragd szemű rucafejet ábrázol a bot gombja - s
állát fölkapva, azzal a kissé fölényes tekintettel, mely fajtájára is, rok
kantságára is rávall, nézi a vidéket, a lapályes síkságot, a zsendülő sarj
erdőket, melyeken a türelmetlen nedvek zsongása bíborlik. Minden tán
col a harsány fényben. És Pomme d'Anís fejét lehajtva, kissé nehézkes
járásával tovább indul a fasoron, tisztán mint ,a friss víz, rózsásan mint
egy rózsa, az orgonák kék füstölőt alatt.

Hinni kell Istenben. És Pomme d'Anis kétségkívül hisz benne. Ki ví
gasztalná meg, ha nem ő? Ki ad erőt neki, hogy .el ne kelseredjék ? Ki
késztette sírni az élet iránt való hálától azon a napon, amikor első áldo-
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Zását V'égezte,és sajnos, nem tudott úgy Ietérdelni, ahogyan szeretett
volna, ,a merev liliomoik: mel1é, szemközt a sugárzó oltárral?

... Rokonai egyébként mindig jó példát adtak; néhányan szerzetbe
is léptek, mint Madelame des Arbailles, aki Beparatríx-nővérvolt Pau
ban s ott halt meg egy nagypénteken, délután három órakor. Pornme
d'Anis fölidézi magában ennek az unokanővérének az alakját - csak
néhányszor látta - amint ott térdepel a kápolna színes ablakain be
szűrődő szomorú és hideg kék fényben, és szétterülő uszályával olyan..
mint egy paradicsomi páva... Aztán Sébastíen testvér merűl föl emlé-·
kezetében . . .E1Jment Tombuktuba, s amikor visszatért, jóformán azon
nyomban letette a fogadalmat ... Keveset beszélt - emlékezik rá - lS

noha még csak harmáncadik évében járt, szakálla fehér volt, mint azok
nak a sivatagoknak a pora, amelyeken átkelt... Most fönt él egy jó-
illatú havas virágos zordonságában ... Mikor cellájában elszenderül. bi
zonyára a fenyők árnyát kícsorbító holdsarlóra gondol... Hajnalonta
bizonyára gyógyfüveket gyűjt. . . S bizonyára imádkozik Pomme d'Anis
ért ... Aztán ott van apjának egy másik bátyja, Hubert nagybácsi, aki
falusi pap akart lenni és most plébános Noarrieuben, három kilométer
nyire a kastélytól .. , A paplak udvarán gyöngytyúkok ; a ricínusok ár
nyékába húzódnak és panaszosan kotyognak. A kút körül feslőajkú ró
zsák, s a konyhakertben, ha termésük beérett, langyos, édes, szomorkás
illatot ontottak a szentjánoskörték. Az ebédlő kandallóján üvegbura alatt
Mária-szobor; a Szomorúak Vígasztalója mellé jobbról-balról művirág

csokrot rakott a szolgáló: aranyozott és ezüstözött kalászokat. Igen szor
gos szolgáló, Övén kulos-csomó: a kulcsok oda-odacsendülnek a palack
hoz, rnelyet a jéghideg pincéből hoz föl, mikor a kakasok kukorékolása
felel az Angelus zengő szavára,

Pomme d'Anís azt gondolja: akinek ilyen családja van, az külőnős

kegyben áll a Míndenhatónál. Nem is aggodalmaskodott soha édesapja
miatt, aki csak azért nem vette föl az utolsó kenetet, mert hirtelen-várat
lan érte a halálos lövés. Nem ismerte apját, de rajongott érte. Néha
mintha látta volna, amint belép a Paradicsomba, hazatérőben a végzetes
vadászatról, melyről sokszor meséltek neki. Szerit Péter nyit ajtót előtte;

hűséges öreg agaral vele vannak, s alázatosan, nyakig sárosan a Jóisten
lépte nyomát szimatolják.

... Uram - igy imádkozott Pomme d'Anis hitének leglángolóbb
pillanataiban - Uram, köszönöm neked a rokkantságomat. Uram, föl
ajánlom neked szomorúságomat, amiért nem tudom behajtani a térde
met, és főlajánlom neked ezeket a mezei szegfüveket. emlékezésül meg
boldogult édesapámra, aki legázolta őket, mikor fogolyra vadászott.
Uram, én nem tudok úgy vadászni, ahogyan ő tudott, de szeretni, azt
tudlak. Elhalmozol engem szeretteim jóságával, édesanyáméval, nagy
mamáéval, Virginia néni és Tom bácsi jóságával... Add. Uram, hogy
Sose legyek türelmetlen, sose morgolódjam, ha egy-egy lépésem meg
bicsaklik. Te leroskadtál a kereszt alatt, melyet hordoztál; neked fől kel
lett menned a Kálvária hegyére, míg én sima gyepen járok. Uram, sza
badíts meg a lázadástól; hárítsd el tőlem azt a kissé féltékeny keserű

séget, mely el-elfog néha, ha látom, milyen könnyedén mozog Luce, az
én kedves Luce-om, aki olyan, tökéletes, és úgy szeret téged Uram!

... Mert Luce d'Atchuria Lencsike barátnője, egykorú vele, és igazán
nagyon kecses, nagyon tökéletes, nagyon buzgó barátnő. Hetente három
szor mindketten ugyanolyan órákat vesznek ugyanattól a tanárnőtől,
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aki hol a d' Arris-kastélyban tanit, hol a d'Atehuría-kastélyban, Luce barna,
gömbölyded lány. Parányi vérpiros kis szája van; ha nevet, vagy ha el
csodálkozik, két gyöngyház magocska látszik benne. Szeme fekete, mint
egy pár belladonna-bogyó, oly fekete, hogy szinte vad; kismadárorra
kacagnivalóan csinos; arcbőre mandarin-árnyalatú, kékes fényű haja
mintha nyomban kibomlanék ... Olyan jó, olyan tapintatos, olyan nem
is tudom milyen, hogy mikor Pomme d'Anis-szal sétál s érzi, hogy Len
csíke elfáradt, ő maga színlel fáradtságot és könnyedén barátnőjére tá
maszkodik. A két lányka szépségének ellentéte igen mulatságos,

És Luce éppen ma átjön ebédre a d'Anís-kastélyba, Leugrik a pa
rasztkopsiról s közben kivillan tréfásan gömbölyded vádlija. Az ember
nek eszébe jut róla Perzsi a tejesköcsöggel ...

O fiatal lánykák friss üdesége! O dús gyümölcsként kibuggyanó ne
vetéselk! Ingerlőn meztelen tarkók alatt áramló piros vér! Derűs önbi
zalom! Érintetlen virágok! Jöjjetek ... Bűvöljön el ártatlanságtok, az
legyen ihletője a nádsípnak, melyet tavasszal vág magának a költő, s aztán
a frissen kizsendűlt nyárfák árnyában üldögélve játszik rajta!

A tornác tövében Lenesíke megcsókolja Luce-t.
- Itt ez a csúnyaság, aki oly régóta felénk se nézett!
- Drága Lenesikém. vendégeink voltak... Sajnáltuk. hogy nem

kegyeskedtél leereszkedni hozzánk Mennyit kacagtál volna! ... Kép-
zeld csak Micsoda bolondság! Madame de Lante fölmászott egy
tölgyfára Igen, drágám, egy tölgyfára, este, hogy utánozza a fülemü-
lét ... Fütyült; mi meg csak úgy dőltünk a nevetéstől ... Ficaire úr a
fa alatt állt. .. Papa pedig, tudod milyen papa, fö1kiabált Madame de
Lantenak: "Ejnye, hát elment az esze? Nem jön le onnan! Ha a férje
élne, az majd megtanítaná fütyülni!"

- Szinte hihetetlen, drágám!
- ... és ráadásul Ficaire úr el akarta venni feleségül a bolondost,

és most egész este duzzogott, és ...
- Csöngetnek ebédre... Gyerünk ...
- ... most egyelőre nem veszi el... Lesznek nálatok vendégek

délután?
- Igen, majdnem valamennyi barátnőm megígérte, hogy eljön. Ma

kimenő van a zárdából, első csütörtök.
Ó!
Mondd csak, kedvesem ...
Tessék, drágám ...
Mariquita Arnoustéguy is ott volt nálatok ... ezen az összejöve

telen?
Igen.
Egyedül?
Igen. .. nem, nem... J ohannes is vele volt, a bátyja.

Belépnek az ebédlőbe. Madame d' Anís, Virginia des Arbailles néni
és d'Anis nagymama sorra megcsókolják Luce-t.

Hogy vannak Atchuriában ?
Köszönöm, néni kérem, nagyon jól.
Es maga, Luce?
Köszönöm, néni kérem, nagyon jól.

Pomme d'Anis édesanyja, aki a lánykát kérdezi, még szép asszony,
az a kissé nyers szépség, akit nem nyú el a dolgos szorgalom, Szerette
a házi munkát, azoknak a régi házaknak egyikéből származott, melyek-
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ben rend és takarékosság uralkodik; erőben, egészségben nőtt föl, jó
szagú fehérneművel zsúfolásig telt szekrények kőzött, Ifjú korától kezd
ve ő szegte meg a családi ebédlőben a kenyeret, ő tálalta föl a gyümöl
cs'öt,ő tette az asztalra az öblös kék korsót, ő ügyelt rá, hogy a márvány
szőkőkút, ki ne apadjon. Mesélték, hogy mégesküvője napján is hajnali
háromkor kelt, frissen mint a virradó vidék, egymaga rakta föl a sok
teritéket, díszítette sarkantyúvirággal a kompótos tálakat, öltöztette föl
!cis unokatestvéreit . " És nem egészen félóra alatt elkészült mennyegzős
öltözékével ...

Boldog, mondták az öregek, ha róla beszéltek, boldog, akinek ilyen
asszony jutott! Egyszemélyben angyal is, cseléd is ...

A boldogság azonban, mellyel d'Anis urat megajándékozta, sajnos! rö
vid volt. Mínthacsak megvárta volna a szüléssel a borzalmas szerenosét
lenség percét; min1Jha meg akarta volna kímélni férjét a szomorúságtól,
hogy a nászukból támadt virág sebesülten született ... sebesűlten, mint
ahogyan ő meghalt. ,

Vírgínía néni - vén lány, szögletes parádéslóra emlékeztet,ábrán
dokból szőtt soványságában - Virginia néni, aki fivérével, Tommal
együtt itt él a d'Anís-kastélyban, nem is annyira holmi állítólagos csa
ládi megegyezés folytán, hanem inkább azért,mert mérhetetlenül, szen
vedélyesen szereti Lenesikét - Virginia néni elmondja az asztali áldást.
Épp oly kevéssé hasonlít nővérére. Madame d'Anis-ra, mint fivére.

A kicsi, kövérkés, píros-pozsgás d'Anís nagymama, akinek az orrán
mindig ott csillog a pápaszem (még akkor is, ha azt hiszi, hogy elvesz
tette), mosolyogva foglal helyet - azoknak a süketeknek a mosolyával,
akik még az iránt is igyekszenek nyájasnak mutatkozni, akinek egyetlen
szavát sem értik.

Tom bácsi, ez a tülökorrú. kék babaszemü, hosszú szőke szakállú agg
legény, görög bölcshöz illő arcával, összefüggéstelen szótagokból álló
szónoklatokat intéz Péntekhez. hűséges spanieljéhez, amin nem lepő

dik meg senki, még a kutya sem. Megszekták Tom bácsinak ezeket a
furcsaságaít; nagy botanikus ő és Igazi költő, de ugyanakkor szerfölött
eredeti egyéniség is.

II.

Délután, mikor megérkeznek pajtásnői, Pomme d'Anís szeretí, ha
táncolnak. Megható a tapintat, ahogyan ő maga ül a zongorához, s ahogy
gyönyörködik ebben a számára elérhetetlen szórakozásban. Lenesikével
és Luce-szel együtt tizen vannak lányok. A ihölgyek hímeznek vagy hor
golnak. Tom hácsi pedig, míelőtt visszatérne mikroszkópjához, szíves
örömest elnézi a lányka-hált, melynek ingó-ringó alakjai a !kecskerágó
és az erdei gyöngyvivág szarára emlélkeztetik, kedvtelve szemléh a vi
rágzó lányokat, amint sürögnek-forognak az óriási szalonban, ama haj
danvolt asszonyok néma tekintete alatt, akikből már nem él, csak meg
feketedett areképük, pedigőlk is érezték egykor, hogy lelkükbe, vagy
ajkukba bele-beleharap az Ab:ránd.

Pomme d'Anis azt a táncot kísérí a legszívesebben, amelyben a leg
több hájjal, és talán a legtöbb epekedessel emelkedik-hanyatlik a fiatal
lábszárak elefántcsont íve. A pas de quatre ez: két táncosnő, átölelve
egymás derekát, egymás mellett, előre fordulva táncol, s míntha mind
kettőjüket ugyanaz a harmónia, ugyanaz az ideges hajlékonyság hatná
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át; bájos kettős ábrándképet alkotnak így. Elmondhatatlan, mennyi gyö
nyör rejlik ebben a táncban, amint lassan fölemelkedik és leereszkedik,
s közben egy pillanatra megáll és szinte fönnakad két serdülő lányka
térde - lánykáké, akik szűzek, mint a közelgő szenvedély, Isteni fogat
- gondolhatná az ember - s maga Amor hajtja láthatatlan orgona
virág-gyöplűkkel.

. . . Lucie Coralie-vel táncol, Mariqueta Christiane-nal, Yvonne Fran
coíse-zal, Marie Marie-val. Gracieuse Tom bácsi közelében ül

Elhalnak az utolsó akkordok, még remeg a zongora lésa lányok lelke:
ekkor belép Mariquita bátyja, Johannes Arnoustéguy, köszönti Madame
d'Aníst és Des Árbailles nénit, s kezet nyújt Tom bácsinak, aki rámo-
solyog. .

Huszonhárom éves. Apja révén baszk, anyja révén, aki Elgorriaga
lány volt, spanyol származású. Ezt a fiatalon megihalt, bájos és szeleburdi
asszonyt J ohannes még eléggé ismerte ahhoz, hogy néha föl tudja idézni
alakját. Mintha csak maga előtt látná, finom tőrpenge-hajlékonyságával,

amint éppen bálba indul s hadarva beszél. Az ódoncsipkekendő alatt
föltornyozva feketéllett éjsötét haja, s kaméliák izzottak benne. Kisfia
ágya fölé hajolt s rászegezte szemét, mely a legröpkébb benyomásra
szinte tébolyultan kitüzesedett, s lágy, rekedtes hangján, mely olyan volt,
mint a spanyol harangok szava, így szólt:

- Johannes, te majd okosabb leszel, mínt én!
Es nevetett. S a kisfiú, félighúnyt szemmel, látta, amint kinyílik az

ajtó, s a gyertyák fényében, melyeket a szebalányok tartottak, látta két
csillogó lakk-topánkába bújtatott őzike-láb kecses ívét.

Joharmes anyjától örökölte szépségét s azt, hogy rajong a játékért
és a táncért. Eléggé telt, borotvált arca, hibátlan mosolya, zöld szeme,
római orra, kékes fényű haja, bagariabőr arcszíne mind rávall a fajtá
jára. Senki nem tudja olyan ügyesen egyik faltól a másikig pattintani
a nehéz labdát az iruni labdapályán, mint háncskesztyűs kezével ő, Jo
hannes.

. . . Tom bácsi hamarosan föl is szólal:
- .Iohannes! A hottát!
Csönd lesz. Pomme d'Anís - de ezúttal olyan megmagyarázhátat

lanul sápadtan, hogy édesanyja megkérdezi, nem érzi-e rosszul magát 
visszaül a zongorához.

Mariquita Arnoustéguy SZalbadikoztik, így hát Luce d'Atchuria áll föl.
Hajában rózsaszínes jácintkő dísztűvel, elragadóan rövid szoknyá

ban, mely alól kivillan áttört, bronzszínű selyemharísnyába bújtatott
kerekded lábszára, Luce d' Atchuría szembefordul J ohannes Arnousté
guyvaI. A tánc üteme eleinte tétován lüktet, aztán mindkettőjüket el
ragadja: Karjuk magasba lendül, ívlbe hajlik hátraszegett fejük fölött,
ujjuk -pattog, akár a kasztanyett, Luce, föl-fölemelve jobblábát, mintha
valami légi lépcső fokára hágna föl, összevonja szemöldökét. Fölszítva
a ritmustól, melyet most egy gitár fest alá, - Maríquíta az imént akasz
totta le a falról - belladonna-szemének sötét öble kitágul, és tekintete
úgy izzik, hogy egészen vad lesz a kifejezése.

Johannes sokáig ringatja magát, aztán térdet hajt a lány előtt s
mintha könyörögne neki; a matador ereszkedik így féltérdre a fiatal
bika előtt, míkor szembeszáll vele. . . .

Pomme d'Anis ekkor föláll a zongórától - fehér jádnt-toll hóra
gyogású napfény-szőke hajában - és botjára támaszkodva nehézkesen
végigmegy a szalonon,
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Hívja barátait, ízleljék meg, amit készített. Belekarol Luce-ba.
- Tudod - mondja ez neki gyöngéden - egy kicsit terhemre

vanez: míndíg hottát meg fandongót táncolni Johannes úrral , ..
Feleletként Porríme d' Anis rámosolyog és finom ujjaival megciró

gatj,a Luce dús kontyának sötét csígáját,
Johannes megköszöni Pomme d'Anís-nak, hogy olyan jól kísérte a

táncot. A lány elpirul, vörösbort tölt egy kristály kehelybe és megkínálja
vele a fiatalemlbert.

- Rólam megfeledkeztél? - szólal meg mosolyogva Johannes mel
lett Tom bácsi.

0, kedves Tom bácsi... Dehogy!... Hogyan is feledkezném meg
rólad! . .. Hogy vannak a szunnyadó növényeíd, kedves Tom bácsi?

- Hát gyertek, gyerekek, nézzétek meg! - kiált föl Tom bácsi.
S a Iánykák tüstént fölpattannakés: jó jó jó - lelkendeznek. Jól jó! jó!
- ahogy a májusi madárkák pittyegnek. mikor a kerten elárad a liliom
illat s a moha-fészkekre csalogatja őket.

0, Madarak és lányo!k esívogása, szárnyak és szoknyák rebbenése
a puszpángole árnyán, mikor már> az ember látni véli a virágokat, melyek
csakhamar kiütköznek a nedvdús levelek közt, s amikor az erdő pázsit
ján már ott reszket a gyöngyház kökörcsin!
(Folytatjuk.) Rónay György fordítása-
TRISZAGION

Háromszemélyű Istenem,
végtelen Lét egymásnak-adása,
teremtő Élet szüntelen
egymásba-áradása,

Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan,
minden teremtett létezőnek

őseIve, ősforrása, eredése:
Atya, Fiú (az Atya Ismerése)
és szeretetük [elizzása, Lélek -

mindenben halvány másodat kutattam.

Az .Anyagban, mit véges léte rejt,
anyagvilágod erdejében,
amely mint óriási sejt,
osztódva, titkos erjedésben
kezdettől bontja szakadatlan
önmására tér-sejtjeit
s szavadra a nemlét burkát lebontva
az Idő friss televényébe ojtja
öröktől érlelt terveid -
mindenben két-kezed nyomát kutattam.

S fölleltem élő másodat
az em@erben, - az Ismerésben,
mely újraéli Ige-titkodat
mert felrajzolja bennünk tiszta képben

a lét sokarcú fényét új alakban 
fölleltelek a Szereietben,
izzó szent egymásnak-adásban,
világformáló ifjú tettben - 
mindenben Arcod visszfényét találtam,

Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan!

C s e l é n y i r. G á b o T
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nincsen szó, amelyet a második va
tikáni zsinattal kapcsolatban oly sok
SZQl' hallottunk, vagy olvastunk volna,
mínt az "aggiornamento", a "korszerű

södés". Jelentésével is eléggé tisztá
ba jöhetett mindenki, aki figyelemmel
kísérte a zsinati beszámolókat vagy a
.sajtőközjemónyek nyomán némileg is
elgondolkodott a kihirdetett okrná
nyokról, Bizonyára helyesen állapítja
meg azonban Albert Mirgeler, hogy az
"aggiornamento" fogalmát csak akkor
tudjuk igazában megérteni, ha odaál
lítjuk mögéje azt a történeti folyama
tot is, amelynek során az egyház és a
világ elszakadt egymástól, vagy eny
hébben kifejezve: meghasonlott egy
mással.

*
Tanulmányában, amelyet a Wort

~nd Wahrheit tett közzé, Mirgeler az
.invesztitura-harcből indul ki, amely
- mint mondja - a XI. században

.széttépte a konstantini-karoling ke
reszténység egységét. Előtte az egy-
haznak csupán a pogány, közelebbről
az izlám világgal voltak ellentétei
most azonban a Szentszék és a német
római császárság víszálya ismét fel
idézte az egyház és általában a világ
,között a~t az ellentétet, amely Nagy
.Konstantirinal megszűntnek látszott.
Igaz, hogy ezt az új ellentétet elvben
nem minősíthetjük olyan feloldhatat
.Iannak, amilyen a pogány római biro
dalom és az izlám vonatkozásában
volt, de gyakorlatilag mégis azzá vált
,és p~d!g.annak következtében, hogy ~
~elfe~lo~?ben levő keresztény világ
l~~ar önkormányzatot igényelt poli
tikaí, gazdasági és művészetí téren a
pápaság viszont mereven ellene f~r
dult ennek az igénynek.

Azok, akik az evilági tevékenysége
ket kisebb-nagyobb mértékben füg

,getleníteni kívánták a pápaság gyám
kodásától, főleg a terrnészetjogra hi
vatkoztak, amelynek elméletét a ke

.reszténység előtti bölcselet dolgozta
k~. E~ a magyarázata annak - fejti
kl. Mirgeler .-, hogy válaszul a pá
pak most mar nem csupán a keresz
ténység legmagasabb hittani és poli
tikai fórumát jelentő tényezőként lép
~e~ fel, hanem mint a természetjog
irányt szabó értelmezői is. Most már
tehát ezen az alapon is továbbra is

Lr i a Mihelics Vid

maguknak követelték a tulajdonkép
peni világi körök és dolgok kormány
zását. Ilyen módon az életnek az a
politikai hangsúlya, amelyet Nagy
Konstantin és Nagy Károlya keresz
tény korszakra is rányomott. semmit
sem változott azzal, hogy hosszabb
időre <1 pápáké lett a hatalom. A ke
resztény hívők "keresztény" voltát így
az egyház szemében főleg - ha ugyan
nem kizárólag - az döntötte el, hogy
a politikai mérkőzésben a "helyes" ol
dalon állnak-e, s ezt a "helyes" oldalt
mindazokban a küzdelmekben, ame
lyekbe az egyház valami módon bele
bonyolódott, magától értetődően a pá
pa állásfoglalása határozta meg.

A pápának ezt az "egyetemes ille
tékességét" azonban csakhamar nyílt
vitába vonták, a császári oldalról épp
úgy, mint a reformátorok részéről. A
pápák és il. római Kúria azonban,
ameddig csak lehetségesnek vagy re
ményteljesnek mutatkozott, szilárdan
ragaszkodtak hozzá. Vállalták a poli
tikai erőpróbát is, mint egyes császá
rok és a korai vallási újítók esetében,
később a megalkuvás nélküli vallási
kirekesztést is, mint a protestánsok
esetében. Még a XIX. és a kezdődő

XX. század katolikus fordulatát is úgy
jellemzi Mirgeler, mint a "helyes" ol
dalra való mozgósítást a pápa fehér
sárga lobogója alatt. Az 1864-es
Syllabus feltétel nélkül képviselte a
pápai hajthatatlanságot a "liberális"
világ irányában, s ugyanígy az első

vatikáni zsinat is a pápai igényeket
az egyházi államra és a korlátlan szu
verénitásra magában az egyházban.
,A katolicizmus egyházpolitikai és

vil ágpolitikai szemléletét így úgyszól
ván napjainkig a középkori történet
felfogás határozta meg - írja Mirge
lel' -, jóllehet közben óriási jelentő

ségű változás állt be az európai gon
dolkodásban. A felvilágosodás filozó
fusainak, majd főleg Hegelnek dialek
tikus bölcselete ugyanis a negatívu
mot is megkerülhetetlen mozzanatként
vitte bele az emberi törekvések és a
történet szemléletébe. Ezzel a "he
lyes" oldal a régi értelmezésben el
vesztette [ogosultságát. Felülkereke
dett az a meggyőződés, hogy minden
tétel ellentétele nem kizárólag a rosz
szat, hanem valaani módon a jót is
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tartalmazza. Elképzelhetetlen tehát,
hogy az az oldal, amely mellé valaki
állt, az összes jót és helyeset igényel
hesse magának. Éppúgy lehetetlen,
mint az, hogy eljárásaival és beavat
kozásaival kizárólag kívánatos és ér
tékes következményekre jusson. Vala
mely állásfoglalás helyesebbnek bizo
nyulhat, mint a vele ellentétes, de kö
vetkezményeiben ez sem menekül az
emberi viszonyok és küzdelmek két
arcúságától.

*
Ma már nem vehetjük látatlanba

azt a tényt - hangoztatja Mirgeler
-, hogy minden elgondolható állás
foglalásnak szükségszerűen kétarcú
ságba kell torkolnía, és pedig magá
ból az emberi alkatból folyó három
okból. .

Minden helyzetet, amely elé az élet
állítja, az ember csak részben foghat
fel, sohasem teljesen, még akkor sem,
ha valamely intézmény képviselője.

Másodszor, s ez még inkább érvé
nyes az intézmények képviselőire:sen
ki sem tekintheti be cselekedetének
összes következményeit és így nem is
veheti azokat eleve számításba.

Végül harmadszor, minden még
olyan jóhiszemű és indokolt állásfog
lalásban is arra kényszerül az ember,
hogya konkrét küzdelemben igazod
jék annak a félnek gondolkodásához
és módszereihez, aki ellen harcol, mi
kor is közelfekvő a veszély, hogy ko
moly esetben az ellenfelek már nem
túlságosan különböznek egymástól.

Ezek az okok teszik könnyűvé 
emeli ki Mirgeler -, hogy erkölcsi ér
veket vagy látszat-érveket vonultas
sunk fel bármely intézmény, vagy a
közélet bármely szeraplője ellen. A
lényeg azonban, amit hangsúlyozni
kell, hogy az új történettudományos,
pszichológiai és szociológíai felismeré
sek birtokában nem képzelhetünk
olyan magatartást, amely megőrizhet

né "ártatlanságát". Az a beállítás;
amelyben Szent Agoston nézte az Is
ten országának és az evilági ország
nak ellentétet, a jónak és a rossznak
harcát, sokáig rányomta bélyegét a
nyugati keresztény godolkodásra, gya
korlati alkalmazása azonban mindun
talan kudarcba fulladt. Emiatt han
goztatták oly sűrűn a múltban, külö
nösen egyházi oldalról a "quieta non
movere" (ami nyugodt, ne mozgas
suk) elvét. Am minél inkább ehhez
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tartották magukat, annál nagyobb ve
szedelemmé vált a mozdulatlanság,
amely arra ösztönzött. hogy a kiala
kult állapotokat a tárgyi indokoltság
idején túl is fenntartsák, az új moz
zanatokkal pedig csak elkésve számol
janak.

*
A cselekvés szükségét természetesen

nem lehet megkerülni állapítja
meg Mirqcler, Ha azonban, mint mon
dottuk, már elvileg sem lehet meg
szüntetní a cselekvésnek és következ
ményeinek kétarcúságát, akkor arra
kell törekednünk, hogya valóságban
lehetőleg kevés szerepet engedjünk
ennek. Igen óvatos eljárást követel ez,
elsősorban a mégoly jogosnak és út
mutatónak érzett emocionális előzmé

nyek ésszerű megszűrósét. Azután
megfelelő ellenhatásokkal lehetőség

szerint ártalmatlanítani kell a két
arcuságra vezető alapvető okokat is.

Első teendő, hogy a mindenkori
helyzetet, a tényállást, lehetőleg min
den oldalról megví lágítsuk. Akinek
felelősséggel kell cselekednie, már eb
ben a pontban sem nélkülözheti a tu
domány beiktatasát. Minthogy továb
bá a cselekvés összes következménye
it soha sem lehet betekinteni, a kö
vetkezményeket a cselekvés folyamán
állandóan újból és újból meg kell
vizsgální. Az intézményekre ez azt a
súlyos és ellentmondásnak tetsző kö
vetelményt rója, hogy alárendeltjeik
től necsak engedelmességet, hanem
tárgvilagos bírniatot is igényeljenek.
Mii-geler utal itt arra, hogy különösen
az egyháznak kell megszívlelnie a
"mindig reformálandó egyházról" val
lett igazságot, ami a módosulásra való
állandó készséget hozza magával. Vé
gül pedig azzal a veszéllyel szemben,
amit az ellenoldal érvelésének és har
ci módszerének átvétele jelent, a fel
merülő problémákat kijzvetlenül és
tárgyi mérlegelések alapján kell meg
ragadni, kényesen kerülve azt, hogya
vita hatalmi síkra terelődjék. Kézen
fekvő, hogy az ilyen párbeszéd is meg
kívánja a tudomány bevonását.

Világosan meg kell mondani - fű

zi hozzá Mirgelcr -, hogy a most em
lített feladatokról történt megfeledke
zés vitte kátyuba a közéleti katoliciz
must. Olykor ugyan ért el taktikai si
kereket ez a katolicizmus, de nem
csak nem bizonyult rátermettnek a
tényállások és a tárgyi kérdések elem-o



zesere, hanem egyszerűen ki is vonta
magát alóla. All ez egész évszázadok
ra, a reform-zsinatok meghiúsulásától
kezdve az ellenreformáción át a XIX.
és XX. századi katolikus f'ordulatíg,
és pedig növekvő mértékben. A leg
sürgetőbb' kérdéseket sem engedte
magához az egyház, vagy ha mégis,
akkor már túlságosan késve. A törté
neti folyamatok kétoldalúságáról mon
dottak alapján ezt a magatartását az
ellenoldal vádjaira és támadásaira
való utalással igyekezett igazolni. Nem
ébredt azonban tudatára annak, hogy
a kétarcúság a saját pozíciójára is áll.
Egy ilyen irányú belső vizsgálódásnak
azonban éppen a XIX. század túlszer
vezkedő katolicizmusa, mindenekelőtt

pedig a politikai katolicizmus volt a
legnagyobb akadálya. Mindkettő meg
kötötte a gondolkodás és a cselekvés
szabadságát, ami pedig feltétele az el
vi felülvizsgálásnak, a korlátokon át
törő egyéni kezdeményezéseket pedig
keményen elítélte, olykor a társadal
mi bojkott eszközeivel viszonozta.

*
Ha ideológiától mentesítve magun-

kat tekintünk vissza a Nyugat egyhá
zára, ma már el kell ismernünk, hogy
ez az egyház sem tudta kivonni ma
gát a történeti lét kétarcúsága alól 
írja Mirgeler. Történeti megjelenésé
ben és alakulásában a nyugati egyház
is jogos és jogtalan, helyes és helyte
len vegyülékének bizonyult, és pedig
nehezen kibogozható és helyreigazít
ható módon. Egyrészt közel egy évez
reden át fenntartotta a keresztény ha
gyományt és biztosította az emberi lét
szellemi síkjait a politikai hatalom
túlkapásai ellen, másrészt azonban
szívósan azon fáradozott, hogya vilá
got és az embereket szellemi síkról ki
indulva kormányozza, illetve fegyel
mezze és kezeljc, Ennek az utóbbi fél
resikerült kísérletnek szerve is, mí
ként a szellemi jótéteményeké. a papi
hierarchia volt, ami már magában is
megokolja a nyugati egyház történeti
kétarcuságát. Az egyházi hierarchia
ugyanis ebben az évezredben nem
csak az eléje tűzött feladatokat telje
sítette, hanem a számára szabott ha
tárokat is világosan túllépte.

Már az invesztitúra harcban nem
menekültek a pápák az ellenfélhez
való igazodás törvényétől. Kénytele
nek voltak politikai téren vívni a har
cot a császárokkal, és pedig minden

rendelkezésükre álló eszközzel. Az
alúlmaradt császárságtól azután egész'
sorát átvették a kimondottan politi
kai illetékességeknek : egy meglehető

sen közvetlen uralmat Itália király
ságaiban, Burgundiában és bizonyos
fajta főcsászárságot a birodalomban.
Emellett megpróbálkeztak mind szel
lemi, mind adóztatási eszközökkel köz
vetlen hatalmat gyakorolni általában
a nyugati világban. Mindez természe
tesen ellenállást váltott ki, mindenek
előtt az itáliai városok és a nyugati
nemzeti államok részéről, aminek
olyan következményei lettek, mint az
anglikán államegyház. a gallikaniz
mus és a reformáció

Egészen napjainkig homályban ma
radt az a sarkalatos történeti tény 
jegyzi meg Mirgeler -, hogy a pápák
átmeneti győzelme és az egyháznak
általuk kivívott szabadsága semmit
sem változtatott azon a politikai szer
kezeten, amelynek a konstantini for
dulat és a bizánci, valamint a nyu
gati császárok ezt követő rendszere a
kereszténységet alávetette. Sokkal in
kább az történt, hogy az egyház leg
bensőbb magváig nyúlva, tehát szel
lemiekben is, a közéleti mozzanatok
illetéktelen uralma továbbra is meg
maradt, és szinte egyedül érvényesült.
Emiatt azután századokon át háttérbe
szorultak olyan fontos feladatok ís;
mint az egyház kielégitő érintkezése.
él. világgal és a keresztény hitélet kor
szerű formálása.

Nem szabad elsíklani egy másik
fontos tény fölött sem. A konstantini
fordulat nyomában a császárra szállt
át a világiakat megillető beleszólási
jog az egyház ügyeibe, mindenekelőtt

közreműködésük a püspökválasztásnál
és szerepük a zsinati határozatok meg
erősítésében (amire a liturgiában az
állandóan megújuló "Amen" is rámu
tat). Törvénysértő volt a laikusok jo
gainak ez az összpontosítása a döntő

politikai szernélyre, az invesztitura
harc kitörésekor azonban még rníndíg
volt egy világi személy, a császár 
ha eltekintünk más uralkodók illeté
kességeitől -, aki ténylegesen és hat
hatósan szót ejthetett az elklerikali
zálódott egyházban. A pápák tehát a
császár fölött aratott győzelmükkel

nem csak a törvénytelénnek tekintett
politikai hatalomgyakorlást kapcsolták
ki az egyházból, hanem a világi kato
likusoknak azokat a fölöttébb törvé-·



myes jogait is, amelyeket a császár
-őnmagának sajátitott ki. Utána nem
is történt semmi a pápák részéről,

.hogy ezeket a jogokat egyházilag tör
'vényes formájukban visszaadják a la
-ikusoknak. Az egyetlen katolikus ví
.Iágí, aki még a középkorban tiltako
zott ez ellen, Dante volt. "De csak
'azért tehette meg - jegyzi meg Mír
.geler -, mert tiltakozását olyan mes
-terien álcázott formába öltöztette,
.hogy szorosan az eretnekség határát
.súroló gondolatai ellenére sem esett
.áldozatul a klerikalizált egyháznak."

Egy további határtúllépésnek rend
.kívülí hordereje csak az újkorban vált
.nyilvánvalévá - folytatja Mirgeler,
A pápaság az invesztitura-harcban il.
fiatal egyházi, kanonista tudománnyal

eszövetségben vívta k,i győzelmét. Ez a
tudomány a lelki és a világi hatalmi
körök megkülönböztetésével mintegy
döntőbírói pozicióba jutott, ami kife-

jezést kapott a wormsi kenkordátum
ban is. A tudomány mint új, "harma
dik erő", a skolasztikus filozófia fény
korában, a XIII. században, minde
nekelőtt Aquinói Szent Tamáson ke
resztül még szélesíteni tudta pozíció-

járt, és Illetékességét elvileg az emberi
lét valamennyi vonatkozására kiter
jesztette. Az avignoni időre következő

pápa-szkízmában egyáltalán nem volt
távol az a gondolat, hogy az egyházi
tudománynak ezt a döntőbírói szere
pét gyakorlati rendszerré alakítsák s

:így ne csak a pápa-szkizmát fejezzék
be, hanem magát a pápai egyházkor-
mányzatot is felváltsák vele. A XV.

.század reformzsinatjaín, a konstanzin
-és a bázeliri is, egyetemi professzorok
voltak a hangadók.

Már most kétségtelen - állapítja
·meg Mirgeler -, hogy az egyházi tu
-domány ezzel a becsvágyával túllépte
.szerepét, A visszahatás nem is késle
kedett. Mihelyt megindult az ún. el
lenreformáció, a pápák az összes te-

•

ológiaí és bölcseleti tanszékeket a je
zsuitákra bízták s ilyen módon az
egyetemeket közvetlen kuriális ellen
őrzés alá vetették. A tudomány sza
badságát így igen nehéz körűlmények

között kellett kiharcolni. Nem is a ka
tolicizmus, hanem a protestantizmus
és a felvilágosultság területén indult
meg ez a folyamat, s itt is eleinte
csak a teológiától távolabb eső isme
retágakban, főleg a természettudomá
nyok és a történelem körében. S mint
Mírgeler hozzáfűzi, elsősorban éppen
a tudomány felszabadulásának követ
kezményei tették indokolttá az "aggi
ornamentót".

•
Ebből a történeti háttérből értjük

meg, hogy miért azokat a problémá
kat tűzte napirendjére a második va
tikáni zsinat, amelyeket valóban meg
is tárgyalt ésokmányokba foglalt 
emeli ki tanulmányában Mirgeler. S
a legnehezebb kérdéseknek is ezek bi
zonyultak: a pápa és a püspöki kar
viszonyának, vagyis az egyházon be
lüli szuverenitásnak rendezése, a ró
mai Kúria ténykedéseiben megnyil
vánuló klerikális túlzások megszünte
tése, a világiak szóhoz juttatása az
egyház életében, a bizalmi viszony
helyreállítása a katolikus egyház és a
tudomány, az egyház és általában a
világ között, Ez a történeti háttér ad
magyarázatot arra is, hogy miért nem
tekinthetjük befejezettnek a "korsze
rűsödés" művét a zsinattal. Mondhat
ni, fél évezreden át tartott az a fel
vázolt kivételes állapot, amely az egy
házon belüli kezdeményezések vonat
kozásában sem maradhatott káros kö
vetkezmények nélkül. Ezeket a kö
vetkezményeket tehát nem lehet má
rél-holnapra egyetlen intézkedéssel
vagy állásfoglalással felszámolni. Az
"aggiornamento" olyan feladat, amely
nek sikeres végzése további hosszú
évek erőfeszítéseit követeli.

A laikusok kiegészítő hozzájárulása az egyhází vezetés ígazságos gyakorlá-
· slÍJhoz azokon a területeken, amelyek a világi szférát érintik, ma már elenged
hetetlenül szükséges az egyházi döntéseknél. Az ezen a területen fölmerülő er-

·kölcsi követelményeknek ugyanis sukismereten kell alapulniuk. Az erkölcsi és
·dogmaUkai illetékességgel bíró egyházi tanitó hivatal nincs birtokában ezeknek
,.eO, szakismereteknek. Itt csak az a szakértő laikus metékes, GJki a szóbanforgó
·.világi szektorban dolgozik.

Dominik Thalhammer
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A KIS ÚT
úgy tanultam, hogy a jót, amit cselekszünk, mindig úgy kell felfognunk,

mint Isten .a1roratának teljesítését. Erre vonatkoznak azok a fölséges ígéretek
ís, amelyeket ő adott nekünk. Most viszont felhívták ft.gyelmemet arra, hogy
K a n t Emánuel, a hires német bölcselő szerint a jó csak akkor mondható
erkölcsí jónak, ha kizárólag önmagáért műveljük.

Valóban úgy van, hogy akik magu
kévá teszik Kant "tiszta erkölcsét",
azok sehogysem tudják megérteni,
hogy mi, katolikusok, hogyan várha
tunk Istentől "bért" jócselekedeteink
ért, holott ezeket minden ellenszolgál
tatás nélkül kellene végbevinnünk. A
bért a munkás kapja a munkájáért és
-ennek a bérnek nagyságát manapság
hivatalosan szokás megállapítani. Ám
de hogyan lehetne azt a rengeteg sok
éjjel-nuppal folyó és csak kisebb rész
ben előírt, de sokkal-sokkal több elő

nem írt, hanem magunk .választotta
és a körűlmények diktálta jót valami
féle "hivatalos" bérrel magyarázni?
Nézzük csak Krisztus Urunk hasonla
tát a szőlőben dolgozó munkásokról
(Mt. 20), és rájövünk, hogy milyen ér
telemben kell vennünk a benne vé
gigvonuló bér fogalmát. Itt különösen
világos, hogy Krisztus a szőlőn az ő

mennyei "szőlőjét" s a munkásokon
a korábban vagy később, esetleg csak
az utolsó órában jelentkezőket érti, a
végén pedig mikor sor kerül a "mun
kabér" kifizetésére, általános csodál
kozásra mindenkinek egyformán meg
adja ugyanazt az egy dénárt. Ennél
többet nem is adhat, mert az az egy
dénár - a mennyei jutalmat jelenti:
Isten színelátását, Világos ebből, hogy
a szentírás "bér" szavát véges-végig
a mennyei "jutalommal" kell gondo
latban fölcserélni, vagyis a bérnek
nincs evilági gazdasági jelentése. Szent
Pálnál már kifejezetten jutalomról
van szó: "Elveszi mindegyik jutalmát
fáradságához mérten" (1 Kor. 3, 8). Ez
a jutalom tehát kinek-kinek munká
jától függ, nem az elért eredménytől.

Az biztos, hogy a legtökéletesebb az
az ember, aki e!Wenesen Isten csodá
latos jóságáért teszi a jót. De semmi
féle nevelés, kivált ha fiatalkorúakkal
vagy egyszerű emberekkel van dolga,

-

nem nélkülözheti a jutalom índíté
kát sem. Persze, hogy az Isten ked
véért és szeretetéért való munkálko
dásé az elsőség. Hogy is kívánkozhat
Isten után, aki Rem szereti őt ?

Máténál (10, 41) azt hirdeti Jézus,
hogy aki prófétát fogad be, a próféta
jutalmát kapja; aki igaz embert fo
gad be, az igazak jutalmában része
sül. A szentek is ebben a biztos vá
rakozásban élték keresztény és hősies

életüket. De a névtelen keresztények
megszámlálhatatlan tömegei is min
dig tudták, hogy jóra való törekvésük
jutalmát készítik elő. Azért is hívjuk
az egyházat is .Jcüzdő egyháznak".
Akik tagjai, azoknak sokat kell küz
deniök a kislelkűséggel és a különféle
kísértésekkel. Mert sokszor úgy tet
szik, mintha Isten visszavonulnagyö
nyörű igéreteivel az embertől és ez
magára maradna. Akik azonban Isten
igéretében bízva kitartanak a jóban,
azok számára el van tévé a jutalom.
Krisztus maga mondta apostolainak:
"Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz
jutalmatok a mennyben" (Mt. 5. 12).
Az uj szövetség utolsó könyvének
utolsó fejezetében is így szól: "Hama
rosan eljövök és magammal hozom a
jutalmat, hogy megfizessek kinek-ki
nek cselekedete szerint" (Jel. 22, 12).
Isten országa a mennyországban, az
lesz a "győzelmes egyház".

Ezek után már sejthetjük, mennyire
helytelen lenne a jócselekedetek "tisz
taságát" a Kant-féle módon érte
nünk. Éppen ellenkezőleg! Minél
többet és minél bensőségesebben kell
már most gondolnunk arra a jutal
munkra - nem bérünkre ! -, ame
lyet egész életünk munkájával, jóra
irányultságával szerzünk, A jócsele
kedetek ezért is a gyakorlati keresz
ténység nélkülözhetetlen kifejezései.

Ohmacht Nándor

Minél nagyobbá lesz az ember, minél egységesebb lesz az emberiség, mi
nél öntudatosabban lesz ura erőinek, annál szebb lesz a teremtés, annál tö
kéletesebb az imádás, annál méltóbb testet talál Krisztus a feltlÍJmadáshoz, a
misztikus kiterjedéshez. Teilhard de Chardin
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NAPLÓ
ÖKUMÉNIKUS MIATYANK, NÉP NYELVÉN MONDOTT PREFAcIO AZ

ÚJ FRANCIA MISÉBEN. A. múlt év december 29-én a francia püspöki kar
liturgikus rendeletet bocsátott ki, amelynek négy fejezetében új Miatyánk
szőveg bevezetéséről, a prefáció francia fordításáról, az új francia ordinárium
ról, s végül a francia nyelvű püspöki áldásról intézkedik. A rendelethez a
Centre national de Pastorale liturgique, a franciák országos liturgikus köz
pontja külön magyarazatot fűzött.

A francia püspöki kar intézkedései más országokban is érdeklődésre tart
hatnak számot. Ilyen rögtön az első fejezet, amely előírja, hogy 1966. évi hús
vét vigiltájától kezdve a francia nyelvű misében a Miatyánk megreformált szö
vegét kell mondani vagy énekelni. Önkéntelenül felmerül a kérdés: miért kel
lett a Miatyánk francia szövegét újra fogalmazni? Az a beszámoló azonban,
amelyben a Témoigna,ge Chrétien ismerteti a munkálatok történetét, meg
adja rá a feleletet.

A francia Miatyánk katolikus és protestáns szövege nem csak abban tért
el eddig egymástól, amiben a magyar katolikusoké és protestánsoké, hogy az
utóbbiak hozzáteszik a középkorí ' eredetű befejezést: "mert Tied az ország,
a hatalom és dicsőség". A francia katolikusok Miatyánkja, kissé furcsán hang
zik a magyar hívő fülének, de így van: önözi az Istent. Szószerinti fordítása
tehát ez volna: "Miatyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg az Ön
neve, jőjjön el az Ön országa, legyen meg az Ön akarata ..." (Ugyanígy önözí
egyébként a Boldogságos Szűzet a francia Üdvözlégy: "Üdvözlöm Önt, Má
ria ...")

Ez nem volt mindig így. A középkorban a francia katolikus Miatyánk is
tégezte Istent, mennyeí Atyánkat. Az eredeti zsoltáros és jézusi stílust a pro
testáns szöveg őrizte meg. A katolikus szöveg a XVII. században változott
meg, a spanyol etikett, az abszolutizmus és a janzenizmus korában. Többen
rámutattak már a francia stílus és szellem történetének kutatói közül, hogy
Istennek ebben az önözésében közrejátszott az abszolutisztikus uralkodói fel
ség fogalma és a janzenizmus rtgorizmusa. A szerető Atya rovására ekkoriban
léptek elő a korlátlan hatalmú isteni felség vonásai, az ember és az Isten vi
szonyában pedig a janzenizmus szigora és komorsága, amely az ember mél
tatlanságáról és tisztátalan voltáról szóló tanításával a földre nyomta a hívő

arcát, porba sújtotta lelkét. (Ezt a rigorizmustítéli el az egyház, amikor meg
hagyja nekünk, hogy az Úrfelmutatáskor tekintsünk fel a magasra emelt
Testre és Vérre,)

A francia lelki írók hosszabb ideje foglalkoztak már az Isten tegezésének
vagy magázásának problémájával. Sürgették is a visszatérést az imádság ere
deti, ószövetségi és evangéliumi stílusához, a zsoltáros és Jézus hangjához. Az
Üdvözítő egész magatartásának és tanításának lényege a bizalmas, gyermeki
odafordulás az Atyához - állapította meg például A. M. Rouget a "Tutoyer
Dieu" (Tegezni Istent) című elmélkedésében a Vie Spirituelle 1965. februári
számában. A kérdést még élesebben vetette fel a liturgikus reform, a nem
zeti nyelv bevezetése a szentmisébe. A mise imádságai latinban míndenütt
tegezik Istent. E tegező írnádság-szövegek között az önöző Miatyánk furcsán,
anakronisztikusan hatott volna. A Miatyánk újabbkori szővegét tehát meg kel
lett tisztítani a rátapadt önözéstől, meg kellett reforrnálni.

A francia katolikusok a szükséget ökuménikus erénnyé avatták: kezde
ményezésükre 1964-ben összeültek a franciaországi keresztény egyházak meg
bízottai és elhatározták: együttes munkával kidolgozzák a Miatyánk új, pon
tosabb és a modern igényeknek jobban megfelelő szövegét és azt kötelezővé

teszik valamennyi keresztény egyházban. Katolikus, protestáns és orthodox
teológusokból álló bizottság néhány hónap alatt el is készítette a Miatyánk új,
egységes, "ökuménikus" szövegét, Az új szöveg a katolikus Miatyánkban meg
szüntette az ösztönzést, megváltoztatott négy szót és egy betűt. Nem érdektelen,
mi volt az a négy szó, amit újjal pótoltak.
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Az első: a "que Votre regne arrive" mondatban az "arrJve" szó. Szósze
rint így fordíthatnók ezt a mondatot magyarra: "érkezzék el az Ön országa".
Az "arriver" - megérkezni - túlságosan személytelen - állapították meg
a bizottság tagjai, már pedig Isten országának eljövetele nem valamilyen
személytelen folyamat és esemény, benne van az Úr személyes megérkezése is:
Ezért használja most az új fordítás a "vienne" igét, ami visszatérés az ere
deti jézusi szöveghez, ahogyan mi magyarok is mondjuk aMiatyánkot: "jőjjön

el a Te országod".
A másik változtatás a "mindennapi kenyerünket" érinti. A francia kato

likus Miatyánkban eddig így rnondották: "notre pain de chaque jour". A pro
testánsok szövege a "quotidien" szót használta. A két kifejezés azt jelenti:
minden nap, naponként. Az új szöveg most így szól : "notre pain de ce jour".
Ez szószerint így volna fordítható magyarra: "eznapi kenyerünket add meg
nekünk, Urunk". A fordítók szerint ez a fogalmazás jobban kihangsúlyozza,
hogy mindíg csak ennek a mai napnak testi és lelki szükségleteit kérjük az
Úrtól, magunk részéről is megtéve mindazt, amire képesek vagyunk, a jövőt

illetően pedig nem nyugtalankodunk.
A harmadik változtatást a "bocsásd meg a mi vétkeinket" kezdetű mon

datban vezette be a reformot. Az eddigi francia szővegben, sem a katolikuso
kéban, sem a protestánsokéban nem volt benne a mondat második felében az
"is" szócska. Ezentúl a franciák is ugyanúgy mondják a Miatyánknak ezt a
fohászát, ahogyan mi. Az "is" nem maradhat el a fohászból - állapították
meg a bizottság tagjai, mert hangsúlyoznunk kell, hogy annak, aki Istentől

bocsánatot akar nyerni, magának ",js" meg kell bocsátania az ő ellene elkö
vetett vétkeket.

A negyedik változtatás a "ne Vligy minket a kfsértésbe" fohászban tör
tént. A katolikus szöveg eddig így szólt: "et ne nous laissez pas succomber il la
tentation", amit így fordíthatnánk: "és ne hagyja Ön, hogy engedjünk a kí
sértésnek". A francia protestánsok így fohászkodtak: "et ne nous conduis pas
dans la tentation" - ne vezess minket a kísértésbe. Az új szöveg így hang
zik: "Et ne nous soumets pas il la tentation" - "ne vess alá bennünket a kí
sértésnek".

A betűváltoztatás az utolsó fohászban történt: "de szabadíts meg a go
nosztól". A katolikusok a gonoszt kis betűvel "mal"-nak írták. A protestáns
szöveg "Malin"-ről beszélt, ami inkább az ördögöt jelenti. Az új szöveg a
"mal"-t választotta, de nagy betűvel: "Mal". Ezzel hangsúlyozni kívánták a
világban érvényesülő rossz személyi jellegét is.

A Miatyánk új szövegét először a francia evangélikus egyház általános
szinódusa hagyta jóvá és fogadta el 1964. júniusában. A református egyház
1965. májusában követte a példát, A vatikáni zsinat utolsó ülésszakának
tartama alatt megvitatták és elfogadták a megreformált szöveget a világ fran
cia nyelvterületeinek katolikus püspökei is. A Szentszék 1965. december 20-án
adta meg jóváhagyását. A munkálatokról és a szövegről a különböző egyházak
közös nyilatkozatot tettek közzé az idei év január 4-én. "A katolikus, ortho
dox és protestáns egyházi hatóságok elhatározták ~ mondja a nyilatkozat -,
hogy elkészítik a Miatyánk közős francia fordítását. Ilyen módon a Krísztus
által sürgetett egységet közösen keresve mínden keresztény együtt mondhatja
az imádságot, amelyre egyetlen Urunk tanította őket." A nyilatkozat ugyanak
kor megállapítja, hogy az orthodoxok és a protestánsok továbbra is hozzáte
szik az általuk eddig is használt befejezést: "mert Tied az ország, a hatalom,
a dicsőség."

A francia püspöki kar rendeletének második szakasza a francia rivelvű

prefációkról intézkedik. A Szeritszék ugyanis a Sacra liturgia konstitució 40.
cikkelye alapján megengedte, hogya francia nyelvtermeteken a nép jelenlé
tében bemutatott misén francia nyelven mondják a prefációt is.

A rendelkezésnek ezt a szakaszát is komoly munka előzte meg. Mint a
francia liturgikus központ magyarázataiban olvassuk, először elkészítették a
római misekönyv prefációinak ideiglenes fordítását. Ezeket két hónapi ki
próbálásra megküldöttélc a kijelölt plébániáknak és szerzetesi közösségeknek.
Az így szerzett tapasztalatok alapján készült el a véglegesnek szánt fordítás.
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Ezt' minden püspök külön-külön megkapta véleményadásra. Miután ez meg
történt, a püspöki kar tavaly november 24-én Rómában tartott ülésén néhány
változtatással jóváhagyta a szövegeket; decernber 22-én megadta jóváhagyá
sát a Szentszék is.

A legtöbb problémát itt a prefációk kezdetének és befejezésének átülte
tése adta. Az átdolgozásban arra törekedtek, hogy megtartsák a latin szöveg,
iLendilletét és méltóságát, A munikálatok eredményeként a következő szöveg
alakult ki:

- Valóban, méltó és jó téged dicsőíteni,

- mindig és minden helyen bemutatni neked hálaadásunkat,
neked, Or, nagyon szent Atya, örök és mindenható Isten.

- Krisztus, a mi Urunk által ...
A befejezésben sok fejtörést okozott a rnennyei karok, vagyis az angya

lak, arkangyolok, ikerub<Jlk, szeráfok, hatalmasságok, uralikodók felsorolása,
akikről az ó- és az újszövetség beszél. Ezek a kifejezések a mai fül számára
különösnek vagy régiesnek hangzanak. Arra azonban nem lehetett gondolni,
hogy a lkiifejezéseket egyszeruen elhagyják. Ilyen módon ugyanis elsikkadt
volna a prefáció egyik lényeges eleme, annak meghirdetése, hogy a szerit
misében a földi liturgia egyesül a mennyei liturgiával. Ezért a befejezést a
következőképpen fogalmazták meg:

- Ő általa (Krisztus által) ünneplik nagyságodat az angyalok,
imádják dicsőségedet a boldog lelkek,

- hajolnak meg előtted a mennyei hatalmak,
- és rezdül együtt ugyanazon ujjongásban az egek számtalan

teremtménye.
- Engedd, dícsérő himnuszukhoz mi is hozzácsatolhassuk han

gunkat, hogy énekeljük és hirdessük:
- Szent! Szent! Szent! ...

A liturgikus központ kommentárja rámutat:" a francia-nyelvű prefáció
bevezetése most alkalmat ad arra is, hogya hívek jobban megragadják a pre
fáció értelmét, jelentőséget a szentmisében, felismerjék, hogy az több annál,
mint amit a neve mond, több a puszta bevezetésnél. Egyesülés ez Jézussal a
hálaadásban, aki, midőn fogta a kenyeret, majd a kelyhet, maga is hálát adott.
A prefáció feltárja a szent misztérium gazdag tartalmát és távlatait. Vallomás
ez, amelyben a pap ünnepélyesen tanúságot tesz a hívők közössége előtt hité
ről, arról, hogy az Isten az Úr Jézus által adta nekünk a megváltást, vallo
más az örömről, hogy a hívek bemutathatják Krisztus áldozatát, hogy együtt
hallhatják és érthetik meg üdvösségük nagy üzenetet. Az üzenet felidézi üd
vösségünk történetének nagy eseményeit is. Ezért jelölik meg az egyes prefá
ciók a hálaadás motívumait a liturgikus idők és ünnepek szerint. Hálaadásunk
nem egyszerű köszönet, hanem ujjongás is; az ujjongás egyesít bennünket
Istennel, akit énekünkben dicsőítünk, egyúttal egyesít hívő testvéreinkkel,
akikkel Istent együttesen dicsőítjük.

A rendelkezés harmadik fejezete, mely mindössze egy cikkelyből áll, a
nép által mondandó vagy éneklendő feleletek, a francia ordinárium kérdésé
ben intézkedik. A szöveget egy évi kísérleti időszak után engedélyezték. Fi
gyelmeztet a rendelet azonban arra is, hogya népnek ismernie kell a latin
ordináriumot is. A dallamok kérdésében nem hoz döntést. A rendelethez fű

zött kiegészítő megjegyzés és a liturgikus központ magyarázata megállapítja:
a francia püspöki kar tudja, hogy a megfelelő dallamok kialakulására időt

kell hagynia, mert ezek megalkotása teremtő, művészi tevékenységet kíván,
amit nem lehet szűkös keretek és határidők közé szorítani,

"Kétségtelen, - mondja a magyarázat -, nem kaphatunk tökéletes zenét
egyik napról a másikra. Létrejöttéhez több idő kell, mint a merőben nyelvi
reform végrehajtásához: lassú érést, sok következetes erőfeszítést kíván, évek
próbáját igényli. Jól tudjuk, évszázadok teltek el, amíg a gregorián énektár
kialakult. A francia püspöki kar éppen úgy tisztában van ezzel, mint bárki
más. Azzal is, hogy e téren kísérletezni kell, és a munka csak fokozatosan, a
javítások hosszú során át bonyolítható le." (Sinkó Ferenc)
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MAGYAR PAP A RISORGIMENTO SZOLGALATÁBAN. A múlt századt
európai történetében kiemelkedő esemény volt az 1848-1849. évi magyar sza
badságharc és a száz év előtti olasz újjászületés. Mindkettő szorosan összefügg.
egymással, mindkettőt a XIX. század nagy eszméi szülték. A Rísorgímento
centenáriuma sok olyan, eddig még ismeretlen adatot vetett fel, amelyek bir-o
tokában új, teljesebb képet nyerhetünk az egységes olasz nemzet megszüle-·
tésének hosszú harcaiban való magyar részvételről.

Egyik kiemelkedő szernélyiség Radnics János plébános, aki 1824-ben szü
letett a Fejér megyei Teveny községben. Gyermekségéről jóformán semmit.
sem tudunk Minden valószínűség szerínt később a székesfehérvári szemíná
rium növendéke lett, mert ennek az egyházmegyének szentelték áldozópapjává..
(Az erre vonatkozó adatok bizonyára megtalálhatók a püspöki levéltárban.)
Nem kétséges, hogy már plébános volt, amikor 1848-ban a Szabadságharc ki
törésével mint közhonvéd belépett az egyik honvédzászlóalj katonái közé. Előbb
egyszerű tűzmesterként szolgált, majd a szabadságharc hivatalos lapjának köz
lése szerint 1848. október 25-én hadnagyi kinevezést nyert el. 1849. június ele
jén parancsnoka mint "lelkes hazafit és jó katonát" jellemezte, s ugyanekkor
újból előléptették Tűzérfőhadnagy lett. Asboth Lajos tábornok a 2. számú
tizenkét-fontos üteg parancsnokává tette meg. AHg egy' hónap múlva a nyári
hadjárat idején tanúsított bátor magatartásáért századossá léptették elő és:
ütegparancsnoki beosztásban a hosszú ostromnak elébenéző komáromi várba
helyezték át. Komárom kapitulácíója után Radnics is az emigráctót választot
ta. Hamburgori át New-Yorkba került, ahol a legkülönbözőbb foglalkozások
ba kezdett.

A világosi fegyverletétel után, mint ismeretes, a függetlenség ügyéért to_o
vábbra is lelkesen küzdöttek a magyar emigransok. Hitték, hogy csak időle-·

gesen bukott el a magyar ügy, és egyszer majd hazatérhetnek a felszabadított.
Magyarországba. Az emigráns Kossuth Lajos teljes erővel kapcsolódott bele
az európai politikai életbe, amelyet a magyar felszabadulás érdekében ipar
kodott befolyásolni. Ebből a szempontból különösen kedvezőnek ítélték ma
gyar részről az olasz nemzet nagy függetlenségi harcát. Kossuth és Garibaldi
nevétől visszhangzott egész Európa. Nagy reményetcben élt az otthoni magyar
ság is, amikor híre ment az olasz fegyverek első győzelmeinek

1859 május 6-án Genovában megalakult a "Magyar Nemzeti Igazgatóság".
Ez elhatározta, hogy az olasz függetlenségi harc támogatására magyar légiókat.
alakít, amelyek Erdély felől támadják meg a megszálló osztrák csapatokat.
Ilyen módon gyengítenék olasz szövetségeseík ellenfelét, majd pedig végrehaj
tanák a magyal' nemzet felszabadítását is. Cavour a tervet támogatta, s így'
megkezdődhetett a szervezkedés. A világ minden tájáról gyülekeztek a szét-o
szóródott magyar hazafiak. Romániától' Délamerikáig útra kerekedtek a sza-o
badsúgharc crnigránsaí. Amikor megalakult az első olaszországi magyar lé
gió, már 44 tiszt és 3033 főnyi közkatona állott fegyverben.

Radnics János az elsők között kelt át az óceánon és 1860-ban már Gari
baldi seregében szolgált. A szerencsétlen villafl-an cai békekötés után azonban
fel kellett oszlania az önálló magyar légiónak. Maradványából alakult meg az
ún. "magyar segítő légió", amelynek tagjai az olasz királyi hadsereg keretében
várták tovább az európai politika kedvező alakulását. Radnics századosi rend
fokozat tal előbb a nolai helyőrségben. majd Noceraban szolgált. 1861-ben Ca
labriában és Basiliticában harcolt tüzérütegével. Itt vetették be a magyar se
gítő Iégíót az osztrákok által feltüzelt "brigantik" ellen, akik gerillaháborút
folytattak a fiatal olasz állam ellen. 1862 augusztusában az alessandriai hely
őrségbe került.

Radnics a Várnay százados, Kauser és Mátyus főhadnagyok és három had
nagyból álló törzskarral parancsnokolt a magyar segítő légió tűzérütegénél.

Földvári Károly honvédezredes, aki később a légió parancsnoka lett, egy Kos
suthoz írt levelében előadja, hogy a légió két tüzérüteggel rendelkezett, ami
hez 17 ágyú és 120 egykori honvéd tartozott. Radnics ütegének ágyúí t Gari
baldi tábornok ajándékozta a magyar légiónak, a másik üteg ágyúi Türr tá
bornok tulajdonába tartoztak. 1866-ban "a fennmaradt tizenkét tüzér a: hu-
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.szár osztályba olvasztatott be, Radnics százados pedig - az aspettativát el
nem fogadván - saját kérésére dimissiót nyert" - írta Földvári ezredes Kos
.suthnak egy másik levelében.

Az olasz-porosz-osztrák háború kitörésében volt a száműzött magyárok
utolsó reménysége, A szétszéledőben levő magyar katonákat összefogva Klapka
tábornok külön kétezres létszámú ún. "poroszországi Iégiót" szervezett. Ismét
nagyszabású volt a terv: délről az olasz, északról a porosz szövetséges támad-
ja az osztrák hadsereget. A porosz seregen belül Klapka huszárkülönítményé
vel a Felvidéken át Magyarországra akart törni, hogy Kossuth nevében ki
bontsa a függetlenség zászlaját. A fennmaradt levéltári adatdkból megállapít
hatóan ebben a légióban szolgált Radnics János is.

A nagy reményeket a békeszerződés ismét megsemmisítette. Itália vissza
kapta Velencét. Kossuth, aki emigráclós évtizedei során annyiszor csalódott
politikai partnereiben, 1866 augusztus 20-án a légió feloszlatását kérte.

Ennek nyomán Radnics János magyar. és olasz tűzérszázados, aki addigi
-életét a szabadság és függetlenség szolgálatának szentelte, végleg kilépett az
olasz hadsereg kötelékéből és ettől a naptól kezdve egyetlen adat sem szol
gál további útmutatásul élettörténetére. A források nem közlik nevét a kie
gyezés után hazatért politikusok es katonák névsorában, s az olaszországi és
amerikai magyar koloniák sem adtak hírt róla, Feltehetően valamelyik olasz
kolostor csendes magányában végezte életét. Életének eddig ismert szakasza
is példa volt azok előtt, "kik a haza, a szabadság ügyét lelkük lehelletéig ma
gasra emelték". Monográfiák emlegetik az egykori Fejér megyei plébános ne-
vét, aki másfél évtizeden át élete kockáztatásával harcolt a nemzeti függet
lenségért és a feudális elnyomás ellen. (Tálas Géza)

AZ OLVASO NAPLOJA. Illik-e fölfedezni cgvköltőt, aki hetvenedik évén
túl já,r? Bézonyára nem; már régen föl kellett volna fedezni. ,;Endre Károly 
írja a költő gyűjteményes versei előtt" Méliusz József a bevezető .tisztelet
adásban egy életműnek' - kétségtelenül a romániai magyar nemzetiség iro
dalmának egyik legjelentősebb költője. Az őt környező provincializmus elle
nére vált azzá: visszhang nélloül, fel nem ásmerten, szerényen, rnindmáig
-önmagában, és alapjáIbana kor vezető történelmi erőiben, a kiirthatatlan
emberiesség: perspcktívádban bízva, valójában versei mögé rejtőzőtten..." Ver
sei viszont első, 1922-\ben megjelent kötete után, rnelyre Kosztolányi is föl
figyelt, és Sehöpflin Aladár 'is, huszonöt esztendőn át nem kerültek egybe
gyűjtve a nyilvánosság elé. Ujabb tíz évre rá kiadták Romániában válogatott
verseit; a kötet számunkra észrevétlen maradt, talán el se jutott hozzánk
Ujabb öt év imúlva aztán az Elégiák és rapszódiák, rnely a bukaresti Irodalmi
Kiadónál jelent meg, a meglepetés erejével hatott, valószínűleg azokra is, akrk
rnunkásságát közelebbről és alaposabban ismerték, Talán nem is annyira ia

"rapszódiák", hanem dnkább az "elégliák", az a Ikötet elején álló tíz "görzi
elégia", nnely rninden bizonnyal Endre Károly költészetének csúcsát jelenti,
talán egyik csúcsát a 'romániai magyar költészetnek 'is, és rninden bizonnyal
igen figyelemreméltó alkotását az újabb magyar Lírának. Félig-meddig sum
mázás is: egy költői életpálya összefoglalása egyetlenvtíz tételes nagy szimf'ó
ritában.

Ez a pálya a iháborúban indul; ezúttal a rnúzsa igazában inter aTma szó
Ialt meg. A Versek legelső verse ugyanis, az 1913-as évszámú Káin a korsza
kokban, még linkálbb Ikisérletnek hat, valami nagy indulat töri benne a burkát;
Iényegében már sejteta a költő Ikésőbb lkiél1ő sajátos hangját, de még túl da
rabos, még túl keményen küszk1ödlilk a k,ifejezésért, a formával, és a megfor
málás világosságáért. Változó sikerrel, mert vad erővel fölszakadó. erős képek
váltakoznak benne olyan s't,rórfáklkal, melyekben indulat és gondolat birkózá
sából még nem nagyon alakul ki az - arany-jánosi szóval - "idom". De
jött a valóság, a háború, és a Káínt fflozófiai-történeti absztrakelőleban ker
gető fiatal költöt egyszerre szembesítette a valóságos Káinnal. a valóságos

• Endre Károly: Versek. Irodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1965.
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;gyIiLkolással. A kötet második verse, A domb, 1915-ből, már ágyúdörgessel
'kezdődik, és már fölveti a költő egész művén végiglhúzódó kérdést: miért?

"Harctéri versek" következnek; de ez a harctéri líra nem "há!borus líra".
Nyoma sincs benne semmiféle naav, vagy Ihamis lelkességnek. "Véletlen ifjan
halni nem vitézség" - IÚrja; s ugyanebben az Okulá'.sul című versében fogal
mazza meg a legfélreérthetetlenebbül azt az Igazi szorongást, mely a Karszt
pokláJba vetett emberekben élt: "ÉlŐiIlek maradsz-e, élettelennek?" Nem hős,

hanem "szegény fiú", ahogy a ,Monte San Gabriele szakaszaiban nevezi ma
~t:

Arcod üde volt, hogy beessen,
Szived teU, hogy ne szeressen,
Szegény fiú, szegény fiú,
Kifusson vágya, vérveressen.

Az élet azért, hogy búcsúzzon,
A halál, hogy magával húzzon,
Szegény fiú, szegény fiú,
Még alig túl a húszan.

Egyík-másík versébe belejátszik valami borzongató groteszk, míntha a
pokoli szfnjáték borzalmassága már valahol a mélyben a hideglelős nevet
ségessel érinfkeznék, mint többek között a San Dona Di Piave burleszk n
meiben, vagy a Gaudeamus igitur komor vígalmában; másutt meg a halál
táncok zord képei és ritmusai rémienek fru, rndnt a Haláltánc, vagy A halál
szól strófáiban. Mint Schöpflin írta róla annak idején, a hi'rlhedt olasz front
tájait "a háborúval kínlódó katonaember lelkiállapota szeránt látta"; ezért
érzi az olvasó ma is, majd félszázad múítán nemcsak nagyon hitelesnek,
nagyon emberinek, hanem szinte maían élőnek is. És kétszeresen élőnek az
élmény másodikföldoIgozásáinak, mintegy színtézísének magasából, a Görzi
elégiák távlatából visszatekintve.

Már az első vers, a Káin a korszakokban többé-kevésbé expressztorrista
hangütésű volt; a költő nem csiszolja le ,formádt, nem dolgozza ki simára
képeit, hanem dnkább nyers, a belső tűztől még sokszor forró tömböket vet
kd, Ihangzat-tömJb6ket, szókapcsolat-törnböket, ritmus-tömböket, és nem egy
szer - rnint a Csak Asmodeus oímű versben, vagy a Májusi vers címűben 
az eruptív expresszíorusta sbílus valóságos példa-darabdalt írja meg. Első ko
tetéinekcímadó költeménye, Az ember, aki járva jár mintha azt is sejtetné,
hogy Endre Ká1"01yt bízonyos rokOIl.ságd, vagy legalább rokonszenví szálak
fűztek pályájának ebbena korszakában a német expresszíondamushoz, egy
Georg Hey;m komor..,giroteszik balladai Iátásához például.

A következő évtizedek vevseiben talán a legjelentősebb gyarapodás az
a kozmíkus ihlet, amelynek erőteljes megnyilatkozása Az ember a csillagok
alatt 1922-24 keltezésű szenett-ciklusa - szonettek a forma simasága nél
:~ül, súlyos tömörséggel, néha már...már gyötröttséggel. mely míntha Míehel
angelo szonettjaival Ihozná rokonságoa, azzal a Míchelaogelóval, akivel 1965
'ben majd újra találkozik, A téli bál ugyancsak szenett-ciklusában (s van
Iírájának egy másík "olasz" ere ds, mely Dante felől indul el); - másik je
lentős darabja pedig A Genezis versei, 1930...ból, mely a szerelemben egy
anerész 'témát emel magas űíhletésű lírává.

De minde jelentős verseknél [elentősebbnek érezzük a Görzi elégiák tíz
darabját. Husz év múltán a költő, az egykori katona, újra végíglátogatja a
hajdani harcteret ; majd megint húsz év múltán formáiba önti élményét, klasz
szikus dísztiehonokba ; ebben a !hálromswros átélésben míntegy végsőkig érve
örökül meg az egykori élmény és emlék; egyszerre az új!l'aélt rnúlt, a féltő

szerelern teltségével és a Ibetelt féI'!fikor távlatával; míntha három dímen
zíóba tágulna, s míntha három szólamként az élet három "ideje", ifjúság.
férfikor és az életet summázó beérett esztendők hangja fonódnek egybe benne.
Voltaképpen itt teljesednek Ibe a régi harctéri versek is; az egykori élmény
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voltaképpen most nyeri el értelmét, jelentését, most illeszikedik a világké»'
egységébe,

Ismét azt i kérdem, arrrit e sarok elején: illi'k-e fölfedeznünk egy hetve
riedik évén túl járó költöt? Míndenesetre jobb későn, mint soha; és gyüite
!Il1ényeskötetének megjelenésénél keresve sem találhatnánk jobb alkalmat
Tá, hogy végre "a helyére tegyük",és eztán az őt megillető helyen tartsuk
számon. Mint humanistát is, és mánt költöt is. (Rónay György)

SZÍNHAZI KRONIKA. A Thália Színház mutatta be Rolf Hochhuth:
"A helytartó" című drámáját. Igya magyar közönségnek ís alkalma nyílik,
hogy a sokat vitatott drámával megismerkedjék. Mióta "A helytartó"-t 1962
ben először bemutatták, (s ezt az elsőt a további bemutatók egész sora kö
vette a világ nagyvárosaiban), szinte megszakítás nélkül folyik körülötte a
szenvedélyes vita. Míndenesetre, az. elmúlt négy év során Hochhuth művéről'

jóval több vezércikket írtak, mint irodalmi méltatást, s ez a körülmény már
eleve gyanakvóvá teszi a kritikust. Művészi alkotással áll-e szemben, vagy
politikai vitairattaI?

A darabot elolvasva, majd színpadon is megtekintve, mindenképpen az
utóbbi besorolás felé kell hajlanunk. Pusztán eszténkai mércével mérve "A
helytartó" riportdráma. Mindenesetre magas színvonal1í z,surnalízmus, ami
elegendőnek bizonyul addig, amíg egysíkú, egyértelmű jellemeket kell ábrá
zolni; de azonnal csődöt mond, amikor bonyolultabb, összetettebb jellemekkel
kerill szembe. Világosan kitűnik ez, amikor Hochh.utn-nak: főhősét, a "hely
tartót", azaz XII. Pius pápát kell ábrázolnia. A darab, amint az t,alán köz
ismert, voltaképpen vwdirat a Pacelli pápa ellen. Azzal vádolja XII. Piust,
hogy politikai szempontoktól vezettetve, a semlegesség és pártatlanság meg
őrzése érdekében, nem tiltakozott a német megsemmisítő táborok ellen, holott
ezeknek a szörnyű intézményeknek működtetését semmiféle háborús vagy
stratégiai indokkal nem lehetett alátámasztani. Nos, búrmiként vélekedjék is
valaki ennek a vádnak helytálló vagy helyt nem álló voltárról, azt nyilván
senki sem hiszi, hogy XII. Pius pápa olyan primitív, karikatúra-szerű alak
volt, mint amilyennek Hochhuth ábrázolja. Robert Serrou, a kérdés egyik
francia kommentálója "a lelkiismeret drámájáról" beszél XII. Pius-szal kap
csolatban, s ezzel nyilván közelebb jár az igazsághoz, mint Hochhuth, aki
viszont semmit sem mutat meg ebből a drámából. Az általa megjelenített XII.
Pius egy beszűkült tudatú, neuraszténiás, kissé korlátolt diplomata-uralkodó,
akinek legfőbb gondja, hogy mi lesz a vatikáni részvényekkel és hogy meg
maradjon az "európai egyensúly". De ki hiszi el, hogy a valósá,gban ilyen
volt, ez a dolgokat mindig élesen elemző, és minden részletkérdésben is ap
rólékos gonddal elmerülő, vitathatatlanul jelentős szellem. Hochhuth tollát
csak a személyes indulat és ellenszenv vezette a pápa alakjának ilyen pam
fletszerű ábrázolásánál és eközben ő, aki a könyvben darabjának minden
állítását széleskörű dokumentációs anyaggal támasztja alá, itt még az olyan
e,lemi dolog ellenőrzését is elmulasztotta, hogy vannak-e, vagy voltak-e va
laha a Magyar Allamvasutaknak nemzetközi forgalomban lévő részvényei.
(A darabban, mikor a szovjet csapatok benyomulnak Magyarországra, a pápa
egyetlen gondja, hogy mi lesz a Vatikán birtokában lévő magyar államvasútt
részvényekkel. A Thálía előadásából ez a jelenet kimaradt.)

Ez az elfogult és karikírozó megjelenítés volt elsősorban az oka, hogy a
katolikus közönség, sőt közvélemény, mindenütt olyan heves ingerültséggel
és ellenségesen fogadta a darabot, És emiatt talált oly kevés méltánylásra
Riccarda Fontaná,nak, ennek a fiatal jezsuítának, annyi szeretettel és oly hi
telesen megrajzolt alakja. Holott ez a fiatal pap, aki [talán nem is a szerző

szándéka szerint) végül is a dráma legnagyobb, legkiemelkedőbb alakjává nő,

olyan meggyőzően, olyan evangéliumi tisztasággal képviseli a keresztény hi
tet, aminek kevés párját találjuk az irodalomban. A Riccardoéhoz hasonló
hítelességgel ábrázolja Hochhuth a megsemmisítő tábor teljhatalmú urának,
a hirhedt "doktor"-nak figuráját. Az arisztokrata származású Riccardo ön
ként deportáltatta magát a római zsidókkal. A táborban találkozik össze a'
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doktorral, a.ki mikor megtudja, kivel áll szemben, nem- engedi elpusztítani
a fiatal papot, hanem kényszeríti, hogy végignézze a szörnyűségeket. A dok
tor több ízben nyíltan kíjelenti, hogy amit tesz, azt azért teszí, hogy bebizo
nyitsa önmagának és a világnak: nincs Isten az égben. Mert ha lenne, nem
tűrné ezt az önmagáért való gonoszságot. A doktor beállításában egyetlen

'hatalmas istenprovokációvái nőnek a krematóriumok füstölgő kéményei. A
két embernek, az általuk képviselt isteni és démoni világnak összeütközése
a dráma legforróbb pillanatait jelenti.

Erdekes megint, hogy mennyire el bizonytalankodik Hochhuth írói inven
ciója, mikor a darab másik bonyolult jellemű alakját, Gersieini kell életre
keltenie. Gerstein valóságos, élő személy volt és úgy tűnik, a második világ
háború legtalányosabb figurája. Magasrangú SS tiszt, aki fölötteseinek föl
tétlen bizaImát élvezi, ugyanakkor hivő ember, aki személyesen megy el
Rómába, hogy az egyházi szer-oeket a Lengyelországban történtekről infor
málja és a Szentszék közbelépését siirqesse. Sajnos, a francia nemtörődömség

következtében, Gerstein a perére váró ismeretlen fogolyként halt meg egy
francia börtönben hosszú évekkel a háború után. Pedig ha életben marad,
vagy idejében felfigyelnek rá, koronatanúja lehetett volna a most vitatott
eseményeknek. A darabnak, bár a cselekmény szerint fontos, de jellemileg
szürke, nem kiemelkedő egyénisége. Vele kapcsolatban Hochhuth, tiszteletre
méltó őszinteséggel, maga is bevallja, hogy alakját nem tudta írói lag meg
fogni. S ez ismét azt bizonyítja, hogy Hochhuth tolla csak addig rajzol biz
tosan, amíg típusokat kell ábrázolnia. (Még ha a maguk nemében kiemelkedo
típusokat is.) De a saját korlátaiba ütközik, ha egyéniséget, méghozzá sok
oldalú, szines egyéniséget kell életre keltenie. Hogyan is jelenithettevolna
meg hát hitelesen XII. Pius pápa alakját?

Mindez azonban természetesen csak a darabnak, mint irodalmi alkotás
nak, művészi minőségére vonatkozik, s nem válasz a fölvetett kérdésre. Már
pedig az a tény, hogy az író árnyalatlanul és több publicisztikus szenvedély
luel, mint irói igénnyel közli vádjait, még semmiképp sem igazolja, hogy ha
sonló szenvedélyes elfogultsággal és személy elleni vádaskodással feleljünk
rá, mint azt az első katolikus kommentárok tették. Ma már javarészt meg is
vátozott a hang a drámával és a benne felvetett problémával kapcsolatban
is. Jellemző példája ennek az a tanulmány, amelyet Rudolf Kriimer-Badoni,
a neves katoükus iró, a német Pen-klub elnöke irt a Wort und Wahrheit
ezévi januári számában. Kriimer-Badoni az önállóan gondolkozó világi intel
lektuell nehézségeit panaszolja el e,gy még ma is sokfelé fellelhető felfogással
szemben, amely a helytelenül értelmezett "egyháziasság"-ot összetéveszti a
kereszténységgel. Kriimer-Badoni élesen fogalmaz, a mi fülünk számára talán
szekaitanul élesen, de írása a legtekintélyesebb osztrák katolikus' folyóirat
ban jelent meg. A bennünket most ítt érdeklő tárgyban ezeket írja: "Annak
illusztrálására, hogy politikai szempontból milyen szellemi zűrzavar uralko
dik a kaioliku.s egyházban, azokat a támadásokat említem, amelyek XII. Pius
ellen irányultak. Milyen választ adott az egyház arra a szemrehányásra, hogy
a pápa elmulasztotta, hogy a nácik rémtettei ellen tiltakozzék? Hallottuk,
hogy Pius szentéletű ember volt, Pius aranyat adott a római zsidóknak, Pius
sok zsidónak nyújtott menedéket. Ez mind igaz, de nem válasz egy pontosan
megfogalmazott szemrehányásra. Sőt még azt a' választ is hallottuk, Pius
nagyon kedvelte a német népet. Elképzelhető izléstelenebb válasz ez előbb

említett vádakra ?"
Kriimer-Badoni és a hozzá hasonlóan vélekedők számára mindenesetre

megnyugtatásul szolgálhat, hogy a pápa elrendelte, tegyék közzé a vatikáni
levéltár minden a második világháboTÚval kapcsolatos iratát. Szakítást jelent
ez azzal a régi tradicióval, amelynek értelmében a vatikáni titkos iratokat
száz évig zár alatt tartják. Három neves történettudós dolgozik több mint
egy éve az okmányok rendezésén. Egyikük, Pierre Blet francia jezsuita atya,
a római Gregoriana egyetem történész professzora kijelentette: történelmi
munkát szerkesztenek; nem igazoló iratot. Egy kötet meg is jelent már, amely
a háború első évét öleli fel. Ha valamennyi kötet megjelenik, világosabb ké-
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pet ,kapunk majd arról, mi volt az oka XII. Pius pápa kivülről nézve val6
~n érthetetlen hangatásának. Nyilván nem olyan egysíkú és primitív meg
gondolások uezették, mint amilyeneket Hochhuthad a szájába. Nem tudjuk
mennyire volt pontosan informálva a történtekről, hány és milyen szűrőn

át jutottak el hozzá az értesiilések. Azt azonban nagy val6színűség,gel állít
hatjuk, hogy minden emberi k~kezdhetetlensége melLett az e,gyháznak olyan
koncepcióját vallotta magáénak, ami már akkor is túlhaladott volt és amivel
XXIII. János pápa és az általa összehívott zsinat szakított végérvényesen.
Ebben a koncepcióban évszázadok hagyománya kísértett, még abból az idő

ből, amikor a pápaságnak val6di államisága, területe és hadserege volt, és
hatalmi tényező volt a nemzet,közi politikában. Bár a pápai állam megszünte
utáln már az egyházi sz6használat is csak mint "szellemi nagyhatalmat" em
legette az egyházat. Ez azonban még mindig távol volt a mai, a zsinat utáni
koncepciót61, amelyben az e,gyház már nem mint hatalom, hanem mint er
kölcsi tekintély jelenik meg. XLI. Pius pápa azonban a nagy konfliktus ban
még elsősorban diplomáciai szerepet szánt saját magának.

Jellemző dokumentumot közöl a már megjelent első okmány-gyűjtemény.

1940 májusában, mikor a német csapatok elárasztották Belgiumot, Hollandiát
és Luxemburqot, a pápa táviratban biztosította együttérzéséről a három meg
támadott államot. Május 13-án a vatikáni olasz nagykövet tiltakozott emiatt.
XII. Pius pápa ezt válaszolta: "Megkövetelem, hogy tiszteletben tartsák sza
badságomat és jogomat ahhoz, hogy beszéljek Ha hallgatok, azért történik,
hogy a rosszabbat elkerüljem." S talán ez az utols6 mondata nyitja későbbi

magatartásának. Mérleaett és el akart« kerülni a rosszabbat. De mi lehetett
az a rosszabb, kérdezi Hochhuth; hiszen 1943-t61 a megsemmisítő táborok
már maximális kapacitással működtek, több embert semmikép sem tudtak
volna elpusztítani, mint amennyit így is elpueztittoiak. Ugyanakkor a német
'katolikusok elleni retorzióktól sem kellett tartani, hiszen abban a helyzetben
Hitler nem vállalhatta már, hogy maga ellen fordítja országa lakosságának
majdnem a felét. Fájdalmasan nehéz és szinte megválaszolhatatlan kérdés,
még akJkor is, ha figyelembe vesszük, hogya közvetlen segitségben (és ezt
az érdekeltek állapították meg) senki sem múlta felül XII. Pius pápát.

A fentebb már idézett Robert Serrou így fejezi be a darabhoz és a vele
kapcsolatban felvetett problémákhoz fűzött kommentárját: "A darab ér
amennyit ér. De ettől függetlenül sokan teszik föl a kérdést: Mi történt volna
egy másik pápával? Egyesek azt gondolják, hogy XI. Pius, aki harcos férfi
volt, nem habozott volna, hogy Hitleri és Mussolinit nyíltan elítélje. Ezek:
úgy vélik, hogy ez a döntés val6di ellenállásra szervezte volna a német kato
likusokat a nácizmus ellen. Olaszország nem lépett volna be a háborúba. Hi
potézísek? A történelem megvitatja majd. Egy dolog bizonyos azonban. VI.
Pál pápa, amikor elrendelte, hogy közzé tegyék a Szentszék levéltárát és tit
kos okmányait, bebizonyította, hogy az elődje, XII. Pius körül kirobbant heves
viták ellenére, az egyház nem fél az igazságtól." Es tegyük hozzá, ennek a
döntésnek csak akkor tudjuk fölmérni igazi horderejét, ha meggondoljuk,
hogy az magába foglalja annak a kockázatnak vállalását is, hogy esetleg el
kell ismerni egy általános tiszteletnek örvendő, jelentős egyházfő tragikus
tévedését.

*
AThália Szinház jól pergő, nagy feszültségeket hordozó előadásban vitte

színre Hochhuth darabját. Az előadás gyönge pontjai ugyanazok, amelyek a
drámának is írói lag leggyöngébb részei. tgy elsősorban'a pápa pamfletíro
zott alakja, Keres Emil, bár tartózkodott minden túlzástól, mégsem tudta
hásétélávé és elhihetővé tenni. Nyilván szintén a szöveg hibájából, becsü
letes, de színtelen alakítás Mécs ~á;roly Gersteinje. Annál mélyebb nyomot
hagy bennünk Riccardo Fontana és a doktor alakja. Az előbbit Nagy Attila,
az utóbbit Somogyváry Rudolf alakítja. Az ő kettősűk a legfőbb erőssége az
előadásnak. Inke László bíborosa feszesebb, az alak kedélyessége erbttetet
tebb, mint amilyennek az író megrajzolta. KovcÍJCs Károly viszont már ismét
kitűnő kaoinett alakítást nyújt az öreg gróf Fontana ' szerepében. Hiteles Busa
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Gyula a római német rendőrfőnök és Polonyi Gyöngyi, a tábor telefonszolgá~

latát ellátó Helga szerepében. Kazimjr Károly és Gosztonyi János rendezése
a mű mondanivalójának lényegét igyekezett ,kidomborítaní, Rajkai György
díszletei szellemesek. A darabot Kalász Márton fordította jólmondható szín-
padi szöveggel. (Doromby Károly) -

KÉPZOMűVÉSZET. Gadányi Jenőné "Igy történt" eímű kJönywe (Mag
vető kiadó, 1965) - az újabb magyar festészet egyik legértékesebb mesteré
nek, egyik legnagyobb kololt'istájéJnak, Gcuiányí Jenőnek (1896-1960) életrajza
- a magyar rnűvészetd memoár-ircdalom legszebb darabjai közé tartozik.
Gadányűné könyvéből (amely teljesen mentes a szokványos családtagi vissza
emlékezések terjengősségétől. édeskésségétől, őszintétlen retusáltságától és kij

esinyes részletekbe fulladásától) az olvasó 'hiteles és életteljes portrét kap
egy igaz, tartalmas rnűvészről és nemes, rokonszenves emberről.

Gadányi Jenő életútja 'külső sikerekben nem volt gazdag. Az 1945 előtti

hivatalos művészetpolitdka - amely a naturalístákat és a .",római iskola" tag
jai,t pártfogoltá mindcnekelőtt - nem kedvelte a "francia orientációjú" fes
tőt, a'ld nem zárkózott el a rnodern művészeti , forradalmak, az "izmusok"
eredményeinek tudomásulvételétől. A felszabadulás után Gadányit kinevez
ték az Iparművészeti Főiskola tanárává, de innen, mint "formaliistának" ha
marosan távoznia kellett; megaiázó rnódon még a főiskolai épületből is k'itil
tottáik a személyi kultusz időszakának művészetí korífeusai. "A Képzöművé

szek Szövetségénekfagja nem lehettem ... A kdál.l.ításokon való jrészvétel szá
momra lehetetlen volt... Rá kellett jönnöm, hogy szörnyű igazságtalanságoa
és jogtalanságdk Ikövetlkeztében társadalmon kívül vagyok helyeZJVe... M:in
den ajtó számomra zárva maradt ..." - írta' a mester leveleiben, naplójegy
zeteiJben, e nehéz éveleben. A jég azután 1957-bentört meg. Nagy sikerrel
megrendezték gyűjteményes ktállttását, és élete utolsó három-négy évében
megkapta - legalábbis nagyjából - az őt megillető megbecsülést.

Gadányi emberi lényére jellemző Ikét - a könyvben olvasiható - mon
data. 1949..,ben iKassákéknál egy festő arról !beszélt, hogy most olyan ddólk
következnek, amikor szkematákus módon festett képeket kívánnak a festők

től. Baljóslatú csend tárriadt e kijelentés után. Gadányi kís idő múlva meg
szólalt: "Öregem, én csak egyféleképpen tudok festeni ..."

A másik rnondat akkor hangzott el, arnücor 1960 februárjának utolsó nap
ján 'a nagybeteg művészt megiátogatta Tóth János plébános. A mester, akit
annyi sérelem ért életében, egyoilk Krisztus-Ioépe alatt felove beszélgetett lá
togatóiával, aktinek - suttogo, gyenge !h8lngon - ezt rnondotta: "Én minden
kinek, mindent megbocsátok ..." Tótlh plébános távozása utáJiJ. pár órával
meghalt Gadányi Jenő, "egy azok közül a nagyon kevés festőink kőzűl, akik
egész életükkel a művészetet szolgálták", (Kassák.)

Gadányiné nemcsak megbízható kivóruikás és fontos doíkumentumok köz
lője, de élvezetes, szuggesztív író ,is. Azok a kis arcképek. amelyeket Gadányi
baráti körének tagjairól (rEgry József, Kassák Lajos, Simon Jolán, Vedres
Márk, Remenyik Zsigmond, Sdheiber Húgó festő, Kállaí ,'Ernő művészetí ,író,
Crouy Chanel László festő, Vaszary János stb.) nyújt, plasztíkusak, emlékeze
tesek.

Gadányiné elmondja, !hogy Petrovdcs Elek és Bajor Gizi egy Izben felkeres
ték Gadányit, megnézték a képeit, de közömbösek maradtak művészete iránt
és látogatásukat nem 'ismételték meg" "Annál1löbbet jártak olyan művészek

hez, akik tetszetős képeket festettek", - jegyzi meg Gadányiné. A megállapí
tásban van ,igaZiság, de csak rész-igazság; Ugyanis a Bajor Gizi-Petmvics
féle művészettárnogató akciók nemcsak konformdsta festőIkneik nyújtottak se
gítséget, hanem olyan rnűvészeknek :is, mint pl. Eg~ vagy iKmetty, akiknek
munkáí aligha nevezhetők "tetszews"-eknek.

Apró tévedés a 211. oldalon, :hogy iKassálk ALkotás cfmű folyóiratának be
szüntetése után indult meg a Kassálc-féle Kortárs. Az Alkotás még javáJban
élt, amikor a Kortárs 1947 őszéri megindult,
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:e; csekély észrevételek azonban' nem csoroíthatják az "így történt" nagy
értékeit. Gadányi Jenő özvegye olyan könyvet írt, amely rnéltó férje mű

vészí rangjához, a magyar piktúra történetében elfoglalt jelentős helyéhez.
A - sajnos nem illusztrált - kötet mint olvasmány elsőrangú, mírit művé

szettörténetí forrásmű pedig a XX. századi magyar piktúra kutatói számára
alig nélkülözhető.

*
A közelmúltban értékes és változatos tartalmú kiadvány jelent meg a

magyar Ieányifjúság számára a Móra Ferenc kíadónál ; címe: "Leányok Év
könyve 1966"; 'összeállította: D. Nagy Éva. A széptrodalmi részben Weöres,
Illyés, Mándy Iván, Vas István, Jékely Zoltán, Kormos István, Fodor András
és mások verseit és .pl'Ózai íl'ása~t találjuk. de képzőművészeti tanulmányok
ban, cikkekben is igen gazdag a kötet. Zádor Anna Canalettóról és unoka
öccséről, a Canaletto-kővető Bellottóról, valamint a XVIII. századi moralista
és "angazsált" angol festőről és rézmetszőről : Hogarth-ról, Hubay Milklós
nagy szobnászunkról: Ferenczy Béniről, Halász Zoltán a Szépművészeti Mú
zeum sokat vitatott, Leonardónak tulajdonított bronz Iovasszobrocskájáról ír
az évkönyvben.

De talán legnagyobb érdeklődésre Bálint Endrének, a kiváló festőművész

nek és Bdblia-dllusztrátornak a "Párizsi Iskolá"-ról {ennek kapcsán az egész
modem festészetről) szóló nyilatkozata tarthat számot. Bálint Endre elmond
ja, hogy az értelmezések rnilyen sokfélesége van "forgalomban" az École de
Paris-val kapcsolatban, beszél e nehezen körülhatárolható "iskola" prorní
illens mestéreíről s a Párizsi Iskolának a magyar festészetre (!Rippl-Rónai,
Czóbel Béla stb.) gyakorolt igen nagy hatásáról. "A XX. század rnűvészete

elválaszthatatlan az École de Paris fogalmától; e fogalom mögött valamiképp
az univerzalitás igénye búvik meg ... Az École de Paris kírnondatlan útrnu
tatása: rátennt az életet egyetlen lényeges dologra, egyszerre igaznak és sza
badnak lenni." A Bálínt-nytlatkozat az eddigi legrnagvasabb magyar nyelvű

írás arról a festői-szobrászí láncról. amely a századeleji avantgarde-törekvé
sektől a tasizmusíg, kallígrafízmusíg 'terjed, s amelynek vgyűjtőneve: Párizsi
Iskola.

A "Leányolk Évkönyve 1966" című kitűnő kiadvány képzőművészeti Té
szeben azonban pácr: 'képaláírás, adat és megtogaímazás ~éves. A reproduikált
Gulácsy Lajos-kép - az első pillantásra nyilvánvaló - nem Dante és Beatrice
találkozását ábrázolja; a kép i,gazi címe: "A varázsló kertje". A 107. oldalon
látható Matísse-festménynek, {amely a rnűvész egyik ehef-d'oeuvre-ie) valódi
címe: "A fény" {,;Le Iuxe"), nem pedig "Mámoros önfeledtség". A 119. oldalon
Ihibásan szerepel M. Ducharnp-naík, "a modern mozgalorn legrejtélyesebb alak
jai egyikének" {Herbert Read) vezetékneve. A 105. oldalon a "zseniális aka
démiák" kifejezést találja a diáklány; a "zseniális" jelző helyett azonban
nyilván ".szenilis" értendő ... Ei pecliig nem mindegy,

Az dfjúságí IMadványok Iektoraíra és korrektoraira fokozott felelősség

Mrul, hiszeill ha pontatlan, hanyag rnunkát végeznek. fennáll aI1Jnalk a ve
szélye, ihogy a fiatalkorú olvasó agyában nem megbízható, hamis ismeretek
rQgwdnek meg.

*
Múzeumok, templomok és magánosok tulajdonában lévő értékes, sokév

százados faszobrok "doktora", 'konzervátora és restaurátora Németh Kálmán
szobrászrnűvész, aki nemrégJiJben az Iparművészeti Múzeumban önálló kiállí
tással lépett a ,köZJÖnség elé. A maga útját járó, - kedvelt anyagának, a fá
nak természetét kíválóari ismerő, - mondhatnánk "fában gondolkodó" mű

vészről joggal és szépen írta 'barátja és egyik szobrának modellje), Berda
József egY'ik epígrammájában:
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Te fába faragod értelmed, érzelmed,
s a meghalt fa kezed által újra éled.
Ne csüggedj, higgy hited szerint; e nélkül nem
élhet, nem loboghat e földön a lélek! (D. I.)



ZENEI JEGYZETEK. (A K i s p e s t - M u n k á s t e l e p i é n e k k a r r ó l.)
.Az O. M. C. E. rendezésében megtartott egyházzenei hangversenyek az utóbbi
időben néhány jelentős művészi élménnyel, illetve zenei érdekességgel szol
gáltak. A Kispest-Munkástelepi énekkar szereplésekor elsősorban a kórus ki
finomodott, érzékeny hangzásában találtuk meg az előbbit, mig vezetőjének,

Dauner Jánosnak két új műve a hangverseny érdekességének ígérkezett.
Az utolsó néhány évben alkalmunk volt beszámolni a Kispest-Munkás

telepi énekkar egyik-másik szerepléséről, s mindegyik beszámolónkban öröm
mel hívtuk fel a figyelmet a kórus fejlőaésére. Legutóbbi hangversenyükön
megint jelentős előrehaladásról tettek tanúbizonyságot. Műsorukban eddig is
találkoztunl<:. a vallásos ihletésű zene nagy alkotásaival (Mozart: Requiem,
Haydn: Nelson-mise, Mozart: Koronázási mise, Beethoven: C-dúr mise), ám ez
a mostani luuuroerseni; más próbatétel elé állította a kórust, hiszen a zeneiro
dalom jelentős motettáiból énekelteJk. Az acapella éneklés próbáját fényesen
kiállták. Differenciált, tiszta hangzásuk, énekük érzelmi telítettsége legjobb
amatőr kórusainkéval oetekszik. Pedig bizonyára nem kis gondot jelentett a
szereplés izgalmának leküzdése, s a "beéneklés" hiánya. Ez utóbbinak lehet
tulajdonitani néhány kisebb egyenetlenséget és csúszást.

Dauner János - aki kitűnő hozzáértéssel és nagy lelkesedéssel tizenhato
dik esztendeje vezeti a kórus munkáját - nem csak: mint a hangverseny kar
mestere keltett megkülönböztetett figyelmet, hanem mint a műsoron szereplö
két újdonsáJg szerzője is. A Jézus-várás cimű kompozíció érezhetően a kará
csonyi ünnep optimizmusánal<:. vonzásában született. Kérdésünkrea szerző így
sommázta műve mondanivalóját: "Különősen megragadott az a vágya,kozás,
ami a gyermek-lellceket karácsony előtt eltölti. Mennyire várják, mennyire
óhajtják Jézus eljövetelét! Ha valamikor , hát ilyenkor a legfogékonyabba,k
a jó befogadására, s ilyenkor egy szó, egy dallam elegendő, hogy közelebb vigye
ől<:.et az öröm forrásához, Jézushoz .. . Ezt a szót, ezt a dallamot próbáltam va
lamiképpen kottafejekbe rögzíteni." - A szöveg maga is gyermekien egyszerű.

A basszus indítja a dallamot: "Szent éji csend", s először csak valahonnan a
messzeségból zendül meg az angyali karok éneke, de visszhangként a földi
karok is tovább viszik a dallamot. Űri;immel zengi az egész teremtett mlág:
~,Kis Jézusunk ma született, örvendjünk". Aztán ismét visszakanyarodik a
kompozíció a bevezetés elmélyülten várakozó hangulatába: "Jézust várjuk,
jöjjön el a szent karácsony". A kórus nagyszerű előadással járult hozzá a mi!
sikeréhez.)

A Szentkarácsony-éjjel című mű - talán mert frissebb betanulás - nem
hangzott fel ilyen meggyőző előadásban. Pedig zenei megoldásai néhol Tend
kívűl szerencsések, költői invencióról tanúskodnak. A gyermekkar viszi végig
a dallamot, az O, gyönyörű szép, titokzatos éj ismert dallamát. Az ő szavukat
fonja körűl a pásztori tilinkó halk szava, az angyali karok zengése és a csengő

szopránszóló. A melléktémákat Bárdos Lajosnak az 0, gyönyörű szép, titok
zatos éihez írt orgonakiséretébőldolgozta át a szerző, ezzel is jelképesen utalva
arm az irányra, melyhez ő maga is csatlakozott kompozícióiban.

Űsszegezésűl azt mondhatjuk, hogy mindkét alkotás nyeresége az újabb
magyar egyházzenei irodalomnak. Reméljük, hogy előadásuk nem egyszeri meg
lepetés volt csupán. Mint ahogy azt is reméljűk, hogy hamarosan ismét hírt
adhatunk a Kispest-Munkástelepi énekkar újabb produkciójáról. Ha máiskor
nem, hát Haydn igen rit,kán hallott Szent Miklós miséjének bemutatásakor .••

(B e e t h o ven, B r a m s é s B a r t ó k e g y - e g y m ű v e a Z e n e a k a-
"d é m i á n, i II e t v e a R á d i ó n y i l v á n o s h a n g ver s e n y é n.) Breitner
Tamás, aki sajnos ritkán lép a nagyobb nyilvánosság elé, ámbár a Tatabányai
Szimjonikusok: élén nem egyszer nagyszerű koncerteket ad, Beethoven Eroicé»
ját vezényelte a Rádió-zenekar stúdióestjén. Ez a kitűnő egyűttes most mintha
fáradtabban követte volna vezetőjének intéseit. A gyászinduló megindító lírája
így is emlékezetes pillanatokat szerzett. Kűlön érdekességnek számított, hogy
Breitner a szokottnál lényegesen gyorsabbra vette a tétel tempóját, s ezzel szo
katlan, romantikus hatást ért el. Enneik természetesen ugyanúgy me,gvan a jo-

,gos magyarázata, mint a hagyományos interpretácíónak. Hiszen máT az első
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előadások egyike után keserűett jegyezte meg annak idején az Allgemeine
Musiloalische Zeitung bécsi tudósitója: "Ez a hosszú, rendkivül nehezen elő

adható mű valójában nem egyéb hosszadalmas, merész és vad fantáziánál.
Nincs ugyan hiány meglepő és szép részletekben, ahol ráismerünk a szerző

energikus, tehetséges szellemére, nagyon gyakran azonban teljesen szabályta
lan összevisszaságba vész." Talán éppen a fantázia jellegre történő utalás jelzi,
hogy ez a mű is két korszak határán áll, múltjában és egyes tételeiben még a
klasszikus egyensúly az uralkodó, zenei megoldásaiban azonban a láthatáron
feltűnő romantika is nyomot hagyott. Pontosan ezt a kettősséget éreztette ki
tűnijen Breitner Tamás. (A műsorban bemutatóként hangzott fel Hidas Frigyes
Kiirtuersenue Tarjáni Ferenc tolmácsolásában. Egyszeri hallás után nehéz
volna bírálatot mondani, érzésünk szerint azonban az újabb magyar zene egyik
legjelentősebb darabját hallottuk - nagyszerű előadásban.)

Brahms érett mesterművét, a Kettősversenyt ugyancsak a Rádió-zenekar
kiséretével hallhattuk a Zeneakadémián megrendezett vasárnap délelőtti mati
nén. Lukács Ervin állt a karmesteri emelvényen, a két szólista pedig Kovács
Dénes és Banda Ede volt. Aligha van a zeneirodalomnak hálásabb előadási

műve mint ez, hiszen Brahms olyan bőségben ontja benne a dallamokat, ami
még nála is páratlan. Előadása azonban korántsem egyszerű, kivált a szólis
táktól kíván csiszolt összmunkát. Kovács Dénes és Banda Ede személyében
nagy művészek vállalkoztak a nagy feladatra. Produkciójuk az idény egyik
legemlékezetesebb eseményévé avatta a hangversenyt.

Az angliai turnéra induló Hangversenyzenekar Ferencsik János vezény
letével tartotta búcsúhangversenyét. Ez a sokat ostorozott együttes most megint
igazolta, hogy Európa egyik legjobb zeneloara - ha hagyják. Most a napi kon
certek fár:adsága nélkül, kellő próbával olyan előadásban szólaltatta meg Bar
tók Csodálatos mandarin szvit jét, amilyenre talán még nem volt példa. Fe
rencs·ik János nagyon sok port lefújt erről a "felújításról", s mindvégig olyan
belső izzással, átéléssel vezényelte Bartók remekét, hogy látni véltük a színpad
félelmetes történetét is. Vagy nem ís olyan egyértelműen félelmetes? 'Es ez a.
máig problematikus értelmezésű mű valahol azt a humanista tartalmat fejezi
ki, amiről Somlyó GYÖ1'gy ír a Csodálatos Mandarin című versében?

Nem lehet, nem lehet meghalni addig,
mig lelked igazát föl nem adod, míg
virágaid ban élő nedv kering,
mig szívszakadva is újra beiorrod
a százszor sebzett emberi gondot,
a vérbefagyott hitet, amig

mindig új reménnyel regenerálod
az ájult ábrándot, roncs-húsú álmot,
eszméid engedő csontozatát
és inait, addig nem múlsz el innét,
nem, amig Csodálatos Mandarinként
újra meg újra feltámaszt a vágy. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Az Itélet Nürnbergben című amerikai film riem
hiteles dokumentumokat tár a néző elé, képzeletbeli per tárgyaláisa pereg a
vásznon. mégis úgy érezzük, hogy történelmet látunk, saját életünk egy gyá
szos korszakát. Abby Mann, aki a forgatókönyvet írta és Stanley Kramer ren
dező amúltat hívja tetemre ugyanis ahhoz, hogy megragadhassa a nácizmus
lélektanát.

Négy bíró felett ítélkezik az amerikai katonai bíróság. Egyí'kűk, Janning,
volt miníszter, kiváló képzettségű jogász, nemzetközi tekintély- aki annak ide
jén a weimari alkotmányban is lefektetett ernberí jogokat szövegezte meg és
foglalta törvénybe. Ugyanaz a jogtudós Hitler urallma alatt egyik legszolgaibb
végrehajtója lett a jogtalan [ognakvembereket ítélt kasztrálásra, halálra. Ho
gyan vált ez lehetségessé, miként deformálódhatott ennyire lelkileg, szelle-o
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mileg? '" Ez az elsődleges kérdés, ami az amerikai bíróság elnökét, azt az:
egyszerű, szürke, cívil bírót n~lanitja, akit külön erre a reíadatra rendeltele
ki valahonnan az ismeretlenségIből, egy Maine-állambeli kísvárosból. Nos, ez,
a ~ ";rke ember lelkiismeretesen akar eljárni, nem csupán a tények, az elkö
veteit bűnök érdeklík, hanem Iegaláob annydra azok okai is. Mérlegelni szán-"
dékozik, míelőtt ítélne, s ez a lelki tusakodás színte egycsapásra roppant fe-"
szűltséget teremt a vásznon.

A vád alapja a náci törvények :kérlelhetetlen alkalmazása; annak a rend
szernek engedelmes szolgálata, amely eltörölte a bíróság függetlenségét s az:
államvédelem hathatós eszközévé tette az-t politikai ellenfeleivel szemben, A
vádlottak azzal védekeznek, Ihogy csupán végrehajtották az állam törvényeit
- a bíró az általános jogi felfogás szerínt ugyanis erre kötelezett és nem arra.
hogy ezeket a törvényeket felülbérálja ... f,gy rnerül fel az a probléma, hogy"
az engedelmesség, a vak szolgálet határa meddig terjed, meddig szerit az írott.
betű?

Az okok és következmények eme dzsungelébe hatol be az amerikai oíró.
Járja a várost, vizsgálja az agyonbombázott házaik borzalmas seííuettjeít, az"
egy!kom gyakorlótér sivár némaságát, a békésnek látszó polgári otthonokat, a
Bierlhallék sörgőzös vídámsá,gát.Emberelkkel beszél, s az ernberek magyarázat
helyett inkább magyarázkodnak ... A ibí,ró mérlegelni szándékozott s becsü
letes lelke már egy sor mentőkörülményt talált: Ez a nép egy őrült uralima
alá került, alki őrült törvényekkel kormányzott. Nem mindenki született hős,

alki szembe mer szegülni a tébolyult terror gőzhengerével. Hiszen annak az"
acélkolosszusnak semmiség eltipornia az útjába állót. "És vajon kötelességgé
tehető-e a saját egzísztencíának és életnek ilyen mérvű veszélyeztetése? Annál'
mélységesebb a bíró döbbenete, amikor tanúk vallanak a tárgyalóteremben
és amikor magyarázkodók árulják el magukat a vtörvényszék falain :k,ívül ...
"Mi, németek meggyőződésből szelgáltuk Hitlert! Mí jogászok, tudósok is, ha
bár tudtuk, hogy örült vagy szélháznos. Szolgáltuk, meet szeréttük hazánkat! ...
Igen, a Kaiser elveszítette a háborút és lébbízonytalanságot, zűrzavart hagyott
maga után. Nemzeti öntudatunk a porban hevert és kilátástalannak láttuk
jövőnket. Aikkor jött a Führer, biztonságot, jólétet és ddesőséget ígért. Szükség:
volt tehát az eros kézre, hogy felrázza a népet, s mi helyünkön maradtunk,
aoban a reményben', hogy amikor már rendet teremtett, kícsavarjuk kezéből

athatalmat. Az áldozatok, a vtörnérdek embertelenség? Nos, egyetlen nagy cél'
sem valósítható meg áldozataik nélkül ..."

A védelem képviselője még ezen az okoskodásen is túltesz. Lángoló igye
kezetéből valágosan érződik, hogy a tárgyalóteremben többet lát, enirit 'a vád
lottak padján ülő személyeket - magát a német népet kell felmentetnie a
világtörténelem legnagyobb botrányának felelőssége alól. Szembefordul hát az.
ügyésszel s víszontvádat emel - a világ ellen.;. "Ha ezek az emberek bű

nösök, mert hazaszeretetből engedelmeskedtek a parancsnak, aikkor fele
lőssé tehető az egyetemes emberiség is, ~iszen mindeniki tisztáhan lelhetett
Hitler szándékaival: könyvét, a ,Mein iKampf'-ot, amelyben programját meg-"
hírdette, minden kultúrnyelvre lefordították. MiéI:t hagytálk hát, hogy halál
gépezetét Ioíépítse, míért tűrték meg maguk kÖ:zJött, sőt, míért kötöttek vele
szerződéseket?"

Pattanásig feszülnek az ,idegek s m:ilkor a védő 'az egyik szerenesétlen ta
nút, egy nőt, a hdrhedt fajgyalázási perek egyik ellítéltjét már-már öomagának
ellentmondására kénvszerítí, a náci kelléktárból elővett lellki terror eszloözeível.,
a vádlottak rpadján Janning összeroppan. Vállalja a vádat, lelkiismerete fel
ébred, amelyet mindezídedg patetikus önbecsapással, tetszetős fikciókkal al
tatgatott.

A vádlottak bűnössége nydIvánvaló tehát. Már csak az ítélet lenne hátra,
amíkor a végkifejilet előtt még egy újaJbb elem lép a történések sodrálba. A
színre Vitt képzelebeli per 1948-;ban folyiik. ,Ebben az időben csa~nalk magasra:
a hídegháborű 'hullámai, az ameríkaíak úgy érZiIk, szükségük lehet a németek
segítségére, nem 'Volna így okos, iha volt vezető embereiket kemény ítélet súj
taná. A birót felettesei befolyásolni dgyekeznek - ők is a hazaszeretetre hi-·
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-vatkoznak. A bíró azonban - aloí mintegy az egész emberiséget testesíti meg
.- hajthatatlan, Ítél tehát s ítélete: életfogytiglani fegyház.

VoltaJképpen vége is lenne a filmnek, de hátra van még kért, nagyon sokat
mondó jelenet. Janning börtönébe hívja a bírót, rábízza egykori feljegyzéseit,
'S csupán arra kéri, higyje el jószándékát. Az arnerikaí bíró azonban határo
zettan elutasítja ezt a "magán" védekezést is: "ön rrnűvelt ember, nagy tudós,
képzett jogász, amikor az első ártatlan embert elítélte, tudrita kellett, hová
veret az Ilyesmi ..." A börtön előtt a védő várja a bírót és fogadást ajánl,
hogy elttéltjct rrövid időn belül kászabadulnak. Ismét elutasító az. ősz bíró vá
lasza: "A tárgyalások folyamán ön feltűnő logikai készségről tett bizonysá
got,ám, jegyezze meg, nem míndíg azonos az igazsággal az, ami logikus ..."

Remek film. Annak ellenére, 'hogy jórval hosszabb a sWlkottnál, rrundvéglg
tartani tudja a feszültséget s ez nem kis teljesítmény. Talán csak Janning
színeváltozása - ami sajnos épp a dráma fordulópontját jelenti - tűnik kissé
"deus ex rnaehinának". Am némi jóakarattal ez is hihetővé válik, ha tekintetbe
vesszük atálrgyalóterem izzó légkörét. A produkció síkerében a rendezön ikí
vül oroszlánrésze van a nagy neveiket felsorakóztató szereplögárdának: Spen-

·cer Tracy, Burt Lancaster, Rudolf Widmarck, Maximillan Schell, Montgomery
·Clijt, Marlene Dietrich és Judy Garland tudásuk Iegijavát adják. (-Bittei Lajos)

SZENT BERNARDIN FIATAlJKORI MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYV
'TARBAN. A XVI. század első felében az olaszország; vallásos mozgalmakban
vezető szerepet vitt Sziénai Szent Bernardin, humanista nevén .Bernardinus
Senensis. 1380 szeptember 8-án született Massa Carrarában. Fiatal korában
belépett a ferencrendoe, s Ht hamar kitűnt aszketdkus életével, prédíkáló te
hetségével.

Rendje megbízásából 1417-t6l kezdve különböző olasz városokban tartott
gyrújtóiha,tású szeritbeszédeket. Meghalbgatásukra olyan tömegrben özönlött a
nép, rníritha maga Assísí szentde ihill'dette volna Isten igéit. Beszédeinek fő

témái Jézusnak és Szűz Máriának fokozottabb tisztelete, a belső és külső béke,
az elmélkedések lelki haszna és a ihatodik parancs elleni bűnök voltak. Sokat
-tett az olasz páetharcok rnegszüntetése és a görög egyházzal való ~iibékülés

.érdekében.
Szent Ferenc rendjét még az alapító életében két pártra szakította a re

gulák értelmezése: megtartsák-e a tökéletes szegénységet, éljenek-e olyan
gondtalan rnódon, rnint Isten madarai, vagy építsenek kőfalú kolostorokat,
fogadjon-e el a rend adományokat? Az 1400-·as évek elején aregulálklhoz szi
gorúan ragaszkodó obszerváns IiII1ány :kisElbbsé~be került, kolostoraik szálma
egyre fogyott. Ezt a folyamatot Szent Bemardin fellépése megfordította, Az
obszerváns cnozgalomnak cgyrk fő harcosa lett, és diadalra segítette ezt. Kö
rülbelül ötszázra tehető azoknak akolostoroknak a száma, amelyeket részben

·ő alapított, részben pedig megnyert az obszerváns iránynak. Tamítványaí iközé
tartozik későbbi életrajzírója is, Kapisztrán János.

1437-ben rendfőnökké választották, s ezt a tisztet 1442-ig viselte. 1444 má
jus 20-án halt meg Aquilában, és már- ihat évvel 'később szentté avatták. Az
olasz újságírók védőszentjükként tisztelik.

Irodalmi rnűködése igen jelentős. A tteológ)ia mellett humanista tanulmá
nyokkal is foglalkozott, s ez meglátszik stílusán, Klisebb elrnélkedéseit, a gyó
násra készülők számára drt lelki tükrét és f8képp nagy beszédgyűjteményeita
ikü:1Ö1!1böző fénfi és női zárdákben sokat olvasták és buzgón másolták. Nép-
vszerűségüket még a következő században sem vesztették el, amit. bizonyit az
is, hogy a 'könyvnyomtatás első ötven évében tíz munkája került ki a jsaitó

· alól, a legtöbb nem is egy lkiadásban. A XIX. és XX. században kritíkai kía
.dásai jelentek meg.

Fiatal korában, amikor rrnég a lellkiJpásztarlrodás és a rendi ügyek nem
faglalták annydra el, maga is másolt rrmn.yveket. A Vatakán és az olasz kolos-

- torok több általa sajátkezűleg írt kódexet őriznek.Egy ilyen Magyarországon
is található, a -budapestIi Egyetemi KönyvtárIban ."Cod. Lat. 102" [elzeten, Nem
régóta van a Könyvtár birtokában, 1947..ben vásárolea magánszemélytől. Arra
vonatkozóan, hogy míkor ikeI"Üllietett magyar földre, mínden adat hiányzik.
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Aránylag Ikis alakú, 22x14,5 cm nagyságú, 800 oldal terjedelmű könyv,
;múlt századvégi egyszerű félb&.- kötésben. írása apróbetűs humanista kurzív
VÖ11ÖS és kék dfszítéssel. Sok benne a rövidítés.

Kűlönféle aszketikus munkákat tartalmaz, illetve ezek kívonataít. Egyes
részei azt a benyomást keltik, hogy nem közös zárdai használaka készült, 'ha
nem egy hitszónok által saját maga részére készített feljegyzések. Egyes da
rabok szerzőít ismerjük, ilyen Gioellinus kis munkája, a Dialogus de mundi
vanitatis, vagy a Guíllelmus Amidani de Cremona művéből - Summa de
'poenitentia - készült kivonat. Terjedelem szempontjából a legtöbb helyet
Alvanus Pelaqus egyik munlkája nyomán írt jegyzetek és kivonatok foglalják
el. A többi már ismeretlen szerzők szentbeszédei a hús bűneiről, a guelfele és
ghilbellinek Iközti béke szükségességéről, az Úr születéséről, Jézus nevéről,

Krisztus testéről, a helyes elmélkedésről, a böjtölés tizenkét gyümölcséről.

Feltűnő, hogy az elmélkedésszerű rövid beszédek eníndegyíkének címe és
tárgya megtalálható Sziénaí Szerit Bemardin későBb nyomtatásban is meg
jelent nagy beszédgyűjteményeiben. A stílus is sok hasonlóságot mutat, sőt

egy-két beszédnél azonos az első mondat, Utóbbi ugyan egymagában semmit
sem bizonyít, mert nincs bennük semmi eredetiség (például a Jézus nevéről

szólónál: "In nomine Jesu omne genu flectatur"), de a többi körülménnyel
együtt mégis valószínűvé teszi, hogy a kódexnek ez a 'része nem másolat, ha
nem Szent Bemardin fiatal!korri rnűveit őrizte meg számunkra.

A scriptornaís a Szerittel való azonosságát a f!irenzei Collegio de S. Bona
ventura állapítóta meg. A kötet ugyanis az Egyetemi Könyvtár 1961-"ben meg
jelent új kódexkatalógusa alapján felkeltette érdeklődésüket, mikrofHmet kér
tek: róla, s ezt ősszehasonlították az olasz kolostorokban található anyaggal.
Az azonosságot egyébként a Herder !kiadásában megjelent Lexikon für Theo
logie und Kirche második IklÖtetének 213-214. Ihasábján közölt fakszímtlének
a kódexszel való összevetése is bizonyítja. (Vértesy MiklÓs)

LÉLEKELEMZÉS ALKALMAZASA A LELKIPASZTORKODAsBAN. "A
modern ember ma már nem a gvóntató atyát keresi fel, hanem a lélekgyő

gyászt" - hangzik egy nyilván amerikai eredetű szólás, amelyben persze el
mosódik a fogalmi különbség a lélekgyógyászat és a bűnbánat szentsége, a lé
lekgyógyász és a lelkipásztor között, de kifejezésre jut a freudizmus különböző

áttételeken keresztül jelentkező hatása az Egyesült Államokban. Az "amerikai
pszichoanalitikus egyesületnek" kereken ezer orvostagja van, s félmillióra be
csülik azoknak a számát, akiket az elmúlt 35 évben heti négy-öt órás, órán
ként 30 dollárba kerülő pszichoanalitikus kezelésben részesítettek. Természe
tesen csak a gazdagok és a nagyjövedelműek engedhetik meg maguknak, hogy
10-15,000 dollárt fizessenek ki egy-egy kúráért. Durva számítás szerint ugyanis
tízszer annyi kezelési órára van szükség egy teljes freudi elemzéshez, mint
ahány éves a páciens. Egy negyvenéves beteg kúrája tehát 12,000 dollár. Raj
tuk kívül azonban az amerikaiak milliói estek át valamiféle pszichoterápiás
kezelésen. részben a gyárak és az üzemek 25,000 szociális gondozója révén,
akiknek W%-a pszichoanalitikus. Ilyen tömegek kezelése csak a csoportos
elemzés módszereinek kidolgozása révén vált lehetövé és így a gazdagokon és
nagyjövedelműeken kívül, akik közt igen sok a színész, író és más értelmiségi,
ma már a középrétegek, sőt a munkásosztály tagjai is kapcsolatba kerültek a
lélekgyógyászat valamilyen formájával.

A freudizmus különösen a szellemi életet járta át Európa számára elkép
zelhetetlen mértékben. Lionel Trilling, a Columbia egyetem tanára ezért ír
hatta 1955-ben: "Freud eszmevilága szilárdan hozzátartozik kultúránkhoz. A
pszichiátria főképpen reá épült. Döntő befolyása volt nevelési elméleteinkre.
Elsőrendű fontossága van az antropológíában, a szociológiában, az irodalmi
kritikában, sőt még a teológiának is számolnia kell vele." A teológiára való
utalás érthető, ha arra gondolunk, hogy Erich Fromm, az amerikai reform
freudizmus egyik legjelentősebb teoretikusa szerint a vallás nem hogy nem
illúzió, miként azt még Freud hirdette, hanem "a legmélyebben gyökerező és
legalapvetőbb szükséglet", de kíelégítését "nem a papokra, hanem a pszicho
analitikusokra kell bízni."
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;Mint emlékezetes, a második vatikáni zsinaton is szóba került a lélek
elemzés !kérdése. Arceo Mendez, a mexíkód Cuernavaea püspöke, az utolsó>
ülésszakon, amikor az egyház és a mai. világ viszonyát tárgyalták. csodálkozá
sát fejezte ki amiatt, hogy az előterjesztés hallgat a lélekelemzésről, holott ez;
szerinte megújította az emberről alkotott fogalmakat, sőt közvetlenül érinti
a lelkipásztorkodást is. Azt kívánta tehát, hogy az egyház vegyen tudomást a
komoly lélekelemzésről és kezdjen párbeszédet velük. A püspök hivatkozott
igen sok pszichoanalitikusnak arra a nézetére. hogyalélekelemzésre nemcsak
az idegbetegeknek van szükségük, hanem az egészségeseknek is. A tudattalan.
ugyanis - mondják ezek - minden emberben hat a lelki életre, tehát nem
csak a viszonylag kis létszámú betegnek, hanem az egészséges embernek is.
javára válnék, ha tudattalan énjének megfelelő pszichológus közbejöttével tu
datára ébred. Ezért alkalmazzák a lélekelemzést a cuernavacai bencés monos
torban. Maga Mendez püspök is figyelemmel kísérte itt azt a forradalmi je
lentőségű próbálkozást, amit a monostor priorja, Grégoire Lemercier atya foly
tat rendházának tagjaival, és pedig külön engedély alapján, mert egyébként.
egy 1961 júliusában kiadott "Monitum" az egyházi törvénykönyv 139. szaka:"
szára hivatkozva tiltja azt, hogy papok és szerzetesek lélekelemzéssel fog
lalkozzanak.

Lemercier atya kísérleteiről a Monde 1965 szeptember 12-i számában Henri
Fesquet is beszámolt annak a közleménynek alapján, amelyet Lemercier jut
tatott el a sajtónak. A belga eredetű Lemercier, aki ma 53 éves, 1950-ben. ala
pította a cuernavacai monostort, amelynek 1959-ben függetlenített priorja lett.
O maga 1961 januárjától kezdve éveken át heti 4 órás pszichoanalitikus keze
lésnek vetette alá magát. Az akkor hatvan tagú közösség legfeljebb nyolc sze
mélyből álló csoportokban ugyanígy lélekelemzésen esett át. Végül is a monos
torban húszan maradtak meg. A negyven eltávozott közül, akik jelöltek vagy
laikus testvérek voltak, többen azért hagyták el a monostort, hogy házasságot
köthessenek. Húszan azért mentek el - több egyéni lélekelemzés után 
"mert nem akartak szembenézni saját természetükkel", Ilyen tömegesebb ki- .
lépések azonban csak az első két évben fordultak elő, azóta pedig már többen
vissza is tértek. Lemercier szerint "hála a lélekelemzésnek" a szerzetesek
munkateljesítménye "hihetetlen mértékben" emelkedett, és a kúra "több szer
zetesben nem sejtett irodalmi, zenei és művészi tehetséget ébresztett fel".

Azok a lélekelemzők. akik a cuernavacai szerzetesek analizálásával foglal
koznak, világi szakemberek. Egy nő is van köztük. "Freud döntő jelentőségű

cselekedete -mondja Lemercier -, hogy az egész életet és az összes emberi
kapcsolatokat a nemiségben rejlő eredetig vázolja fel s ezzel újra felfedezi 
rnellesleg a próféták révén - a nagy bibliai megsejtéseket. kezdve a Gene
zistől az Énekek énekéig. Ezzel azt a kötelezettséget rótta ránk, hogy ne en~

gedjük magunkat megállítani a prüdéria szempontjai miatt azokban a kérdé
sekben, amelyek a nemiséggel vannak kapcsolatban, különösen ne a szerzete
seknél, akiknek vallásos érzülete éppen a nemiség visszautasításának formáját
ölti magára. Az utóbbi megfontolások indítottak minket arra, hogy egy nőt

válasszunk ki analizáló személyként az újoncok lélekelemzésének első idősza

kára s így őket kezdettől fogva szembeállítsuk tudattalanjukkal."
Lemercier arra is kitér, hogy miért nem folyamodtak kifejezetten kato

likus lélekelemzőkhöz. "A pszichoanalizis - úgymond - a monostorban egé
szen különleges módon a vallásos érzületre irányul. Kérlelhetetlenül felkutat
minden lelki fogyatékosságot és lépésről lépésre felderíti a csalódásokat, a
hazugságokat és csak azt hagyja meg, ami valóban hiteles, ami valódi aszké
zis és ami arra utal, amit M. Evdokimov, egy ortodox szerző írt: ,A sivatag (a
sivatagi atyák) aszkézise roppant pszichoanalízis, amit az egyetemes emberi
lélek pszichoszintézise követ.''' Ugyancsak Lemercier írja a következőket:

"Ahol a vallást mint valami szakmát élik meg a mindennapi életen kívül és
ahol a vallás az emberi értékek helyére lép, ott minden hivatkozás ezekre az
emberi értékekre felidézi a vallás elveszitésének a félelmét, mintha ezeknek
az értékeknek bármelyike is csak a másik rovására növekedhetne. Valójában
azonban mindennek éppen az ellenkezője történik: mind a kettő együttesen.
vész el. A lélekelemzés távolról sem törekedik arra, hogy elpárologtassa és
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felbomlassza a vallási elemet, hanem éppen azon van, hogy bensőségesebbé és
érettebbé tegye azt. Olyan vallásosságot igyekszik kialakítani, amely nemcsak
vállalja az összes emberi értékeket, hanem fokról-fokra át is itatja ezeket az
isteni elemmel."

Lemercier azt ajánlja, hogy az egyház a lélekelemzésre is alkalmazza azt
a tételt, amelyet a zsinati atyák elé terjesztett szöveg "a földi valóságokról"
jelent ki. "Aki állhatatosan és alázattal törekszik arra, hogy behatoljon a lé
tezők titkába, azt mintegy az Isten keze vezeti, még ha ennek nincs is tuda
tában."

Bárhogy ítéljük meg a cuernavacai lélekelemzés esélyeit, annyi kétségte
len, hogy a pszichoanalízis elterjedése ma már a lelkipásztorkodás terén is
érezteti hatását. Az Egyesült Államokban például azok közül a hívők közül,
akik lelkipásztorukat felkeresik, sokkal többen állnak elő a vallásra vonat
kozó kérdésekkel, mint például a Német Szövetségí Köztársaságban, ahol a
lelkipásztori beszélgető órákon a súlypont inkább a lélektani természetű, a
szerelmi, a házassági és a nemi életre vonatkozó kérdésekre esik. Hova-tovább
.azonban mindenütt az lesz a helyzet, hogy pszichológiai ismeretek nélkül a
lelkipásztor sem a párválasztással kapcsolatos, sem a házassági és nevelési
nehézségekben nem tud eligazítást nyújtani. különösen nem akkor, ha a hoz
.záforduló valamilyen lelki zavarban is szenved.

Ezzel a kérdéssel foglalkozva állapítja meg Klaus Thomas a Grosser
Entschluss ezévi januári számában, hogy bár a lélekgyógyászat és a lelkipász
torkodás között mélyreható különbségek vannak, a lélektani ismereteket ma
.már a lelkipásztorkodásban sem nélkülözhetjük. Thomas azt javasolja, hogy
a papság lélektani felkészítése három irányban történjék. Legyenek ún. "pneu
matikus" lelkipásztorok, akiknek alapvető beállítottsága az imádságos élet, a
megszentelődésre irányuló törekvés, a Krisztussal való élénk kapcsolat. Ezek
így személyiségük példájával tudnak majd hatni a hozzáfordulókra, egyben
pedig válaszolni is azok vallási kérdéseire. Legyenek azután pszichológiailag
képzett Ielkipásztorok, akik legalább két éVli elméleti és gyakorlati tanulmá
nyok nyomán meg tudják oldani az elébük kerülő pszichikai természetű kér
déseket. Legyenek végül "szaklelkipásztorok", akiket két évig tartó pótkikép
zéssel a fiatalkorúak, a házassági bajokkal küszködők, a betegek, a foglyok
vagy az életuntak különleges pasztorálására készítenek elő.

Thomas megjegyzi, sokan attól tartanak, hogy ilyen módon a lelkipásztor
.kodás, amely lényege szerint Krisztus-központú és a másvilági üdvösség köz
vetítésére irányuló tevékenység, ember-központú, csak evilági tanácsadássá
válnék, Szerinte azonban az igazi lelkipásztorkodás mindig "kétpólusú" cselek
vés. Bármennyire szűkséges eleme ugyanis a lelkipásztorkodásnak a Krisztus
központúság, a valláslélektani vizsgálódások azt mutatják, hogy az eligazítást
keresők zöménél a zavarok forrása emberi konfliktusokban és emberi szük
ségletekben rejlik.

Az idegbetegek nagy számaránya ma .már nemcsak az Egyesült Allamok
különlegessége - állapítja meg Thomas -, hanem Nyugat-Európára is jelleg
zetes. Egyedül a Német Szövetségi Köztársaságban és Nyugat-Berlinben há
rommillió orvosi kezelést igénylőidegbeteget tartanak nyilván. Kívánatos te
.hát, hogy az egyházak részéről mind nagyobb figyelem forduljon feléjük. A
betegek fele - a J. H. Schultz-féle betegség-csoportosítás szerint - a kü
lőnböző meg nem emésztett élményektől függő betegségben, az ún. réteg
neurózisban szenved. Fel nem dolgozott élmények, sorscsapások, betegségek
húzódnak meg az idesorolt neurózisok hátterében. A réteg-neurózis könnyebb
eseteiben az orvosi kezelés 'mellett az összhangot teremtő igazi lelkipásztori
gondoskodás is nagyban elősegítheti a gyógyulást, akárcsak az ún. perem
neurózisok esetében, amelyek rossz szokásokból, hibás nevelésből erednek.
(Ide tartozik Nyugat-Németorság háromszázezer alkoholistája is.) A lélekgyó
gyászatnak és a lelkipásztorkodásnak éppen ezért nem rivalizálniok kell, ha
nem együtt kell működniök a beteg érdekében.

A második világháború óta rohamosan alakultak új lélekelemzési módsze
rek mind Európában, mind Amerikában. Ezek közül Thomas az ún. "reve
-éveillée dirigée" (irányított éber álom) eljárást értékeli a leginkább. Lényege
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ennek, hogy az egyént hipnózis útján a lélek "legmélyére" merítik alá, mikor
is néhány órán belül a páciens konfliktusai szimbolikus képekben jelentkez
nek, amelyeket utána meg lehet tárgyalni. Ha a beteget nem "lefelé", hanem
"felfelé" irányítják, mintegy magas hegytetőre állítják - írja Thomas -,.
akkor csaknem mindegyikük - sokan a legnagyobb meglepetésükre - benső

séges vallásos látomásokat, különösen Krisztus-látomásokat él át. (Thomas
megemlíti, hogy csak három olyan betege volt, akinek ilyen "felfelé': irányuló
elképzelésnél nem támadtak vallásos képei.) Ezzel a módszerrel a beteg min
den külső irányító beavatkozás nélkül is tudatára ébredhet annak - mondja
Thomas -, mennyire nemcsak az ösztöntörekvések elfojtása, vagyis a Freud,
féle tudattalan énriek, az Es-nek elnyomása okozhat Idegbajokat. hanem a
lelkiismereti lázongások elfojtása, a freudi felsőbbrendű én, az "Ober-Ich"
elfojtása is ártalmas a lelki egészségre és harmóniára.

Magától értetődik - fejezi be Klaus Thomas -, nem a Télekgyógyász
dolga, hogy a beteget lelki békéhez, bűnei bocsánatához. saját üdvösségének
szilárd reményéhez segitse. Ez már a lelkipásztor feladata. Ahhoz azonban,
hogy a lelkipásztor megfelelhessen ennek a feladatának, ma már neki is ren
delkeznie kell a pszichoterápia minimális ismeretével. (Szigeti Endre)

NAGY PROBLÉMA: AZ ÖRÉGJDKFOGLALKOZTATÁStA. Sok szó esííc
ma világszerte arról, hogy az átlagos életkor növekedése olyan problémák elé
állatja azemoeriséget, amilyenekkel a múltban még nem találkozott, Főleg a
fejlettebb iJpari társadalmakban egyre nagyobb a népességnek az a hányada,
amelyet a hagyományos osztályozás eltartásra szoruló, illetve eltartást igénylő

öregeknek minősített, A régi szemlelet fenntartása így két okból is mind lehe
tetlenebbé válíík. Az egyiik ok az, hogy a fiatalabb koroszsályokra az arányok
eltolódása míatt előbb-utóbb elviselhetetlen anyagi terhek hárulnak, a másik
ok, hogy magukat az öregeket sem elégítheti roi az elmúlásukra való tétlen
várakozás, Számukira tehát, arneddig csak lehetséges, továbbra is helyet kell
biztosítand a termelésben, s ennek megfelelóen. olyan életfeltételeket kialakí
tani, amelyek között teljes értékű embernek, a űcözösség hasznos tagjának érez
hetik magukat. Ezekről a kérdésekről rendezett legutóbb ankétot a Témoigna
ge Chrétien.

Azoknak a hozzászólásoknak beküldői közül, amelyek különösebben érde
kelhetnek, Paul Chauchard, az idegélettan neves művelője, mindenekelőtt az
öregség fogalmát igyekszik tísztázní, Alapjában dgaz, ihogy öreg az az ember,
aki életének abba a fázisába lépett, amikor a szervezet kopása erősebb, mínt
a regenerálödása, s így az öregség a fokozott leromlás és a csökkenő aktivitás
korszaka. De nnikor kezdődik ez az öregség? Erre már nehezebb válaszolni.
Az ötvenedik évét betöltött ember például még nem öreg a mai fogalmaink
szerínt, ,A szaktudomány valaihol a hatvanadik életév körül keresi az öregség
kezdő határát. Ám ebben az esetben is helyes megkülönböztetní a "fiatal öreg
séget", vagyis azt a fázist, amikor az ember még dolgozni szerét és alkotni
tud, és ca "magas kort", amd nagyjában a nyolcvanadik életévvel következik
be. Ezt a "magas kort" aránylag még mindíg kevesen érik el, jóllehet az orvos
tudomány rnindínkább hajlik arra, hogy az emberi élet "normális", tehát vé
letlenektől nem befolyásolt végső tartarnat 120 esztendőre tegye,

Az ember életében a válság és a viszonylagos egyensúly szakaszai álla
píbhatók meg. Felnőtt korban az első válságos szakasz a 45. és 55. életév közé
esik. Utána tartós egyensúly fázisa következfkvarnelynek időtartama megköze
lítőleg színtén tíz esztendő. A 65. életév után ismét kritfkus periódus, majd
a 75. év után megnnt nyugalmi szakasz jön. Ilyenkor rnár az öregekre jellemző

klasszikus bölcsesség lép elő, noiha az emberi képességek fokozatosan rornla
nak. Az átmenet küszöbét nem is érzékelve jut el ekként az ember a "magas
korba", de rnár aránylag kevesen örvendenek jó egészségnek. Az öregkori be
tegségeket gyógykezelő "geriátria", amely csak napjainkban fejlődött ki, nem
is azt tekinti feladatának, !hogy megakadályozza az öregségét, ami egyelőre

arnúgyis lehetetlennek látszik, hanem hogy lehetőleg betegségeik nélküli öreg
kort bíztosítson. Az öregséget el kell fogadnunk, mint életünk egyik termé
szetes, önmaga tőrvényszerűségeibőliadódó szakaszát, <Ie törekednünk kel'l arra,
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hogy lehetőleg rnegőrdzzük lelki-szellemi frísseségünket. Idetartozik az is",
hogy erőnknek megfelelő mU!I1lkával foglalíkozzunk. Ezért is fontos - emeli ki
Chanohard -, hogy az aktív anunkától való visszavonulás ne essék á már is
mertetett kritíkus fázisokba.

Ennek megvalósítása persze a társadalomtól is függ, mert a tárrsadalom
dolga, hogy rniridegyik korosztály számára tudjon és akarjon helyet terem
teni. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket mínden áron 'biztos,írtani kell, mert
- mondja Chanehard - valamiképpen itt rejtőziik az igazságos és boldog
társadalom alapja is. A biológus logli,kája - fejem be Ohauclhard - megakad
néha, amikor szembekerül azzal a ténnyel, hogy egy élőlény fejlődik és köz
ben a saját elmúlására is készül. Jusson azonban eszünlebe Teilhard de Char
din szép gondolata, aki rámutat arra, hogya halál nem teljes megsemmisülés,
hanem átmenet a létnek egy másik síl[kjára, amely bizonyos mértékben már az
öregség utolsó szakaszában jelenbkezrk.

Mario Rossi, orvos, szoeíológus és dsmert Iró, hozzászólásában az ember'
és a rnunka kölcsönhatásat vízsgádja, Mínt kifejti ugyanis, a elöregedés prob
lémájának megoldásához nem elegendő sem a szociális otthonok hálózartának
bövítése, sem a kellő nyugdíj biztosítása. Lényeges követelmény, hogy ne kár
hoztassuk az öregeket tétlenségre, mert elsősorban a feleslegesség érzése az,
ami az öregek tragikus magányosságát hozza magával.

Kísérletek igazolják, hogy koruknak megfelelő munlkával foglalkoztatott
idős emberek egészen jól ellátják teendőiket. A tanulékonyság ugyan általá
ban már negyven éves kor után csökkennd kezd, de a hanyatlás nem rohamos,
Idős korában is bírtokolhatja az ember fiatalkori szellemi képességeinek
SO%-át. Erdekés bizonyság erre, hogya Foro rnűvekmél az alkalmazottak egy
harmadát öregségében is abban a munkakörben tudják foglalkoztatni, amely
ben esetleg ötven esztendőn át dolgozott. TeljesítJményűlk természetesen kisebb"
de hosszú tapasztalatuk nyomán megbízhatóbb a rnunkájuk és a balesetek
sem veszélyeztetik ő!ket olyan rnértékben, mínt fiatal társaikat. Mi sem lenne'
károsabb tehát - állapítja meg Rossi -, mint az öregek teljes kikapcsolása
a társadalom életének normálisfolyamatából. Szokták ugyan mondani, -hogy
a fejlett ipari társadalmak csak a teljesértékű munkaerőket kedvelik. Am ép
pen ezekben a társadalmakban emelkedik folyvást az öregek szálma. Olasz
országban például az utolsó században 23 évvel nőtt az átlagos életkor. Az
Egyesült Állarnokban a 45 évnél idősebb emberek számaránya 1900~ban még:
csak 18% volt, 1980~ig azonban előreláfható'lag 40%-ra emelkedik. Mi sem
sürgősebb tehát, rnínt az öregek foglalkoztatásí módjainak kimunkálása,

Az újabb u-egényírodalomban az öreg ember ikét típusa ugrik elő. Az egyik
fösvény, kibírhatatlan, gonosz, ingerlékeny, közellenes, 'a másik szép, derűs,

bölcs, mentes a problémáktól. távol rninden rosszindulattól. Szerepel tehát
egy pszichopata típus, alkit az élet keserűvé tett, aki semmibe veszti környe
zetét, és szet-epel egy csodálatos humanitású öreg, akinek arca a paradicsom'
előképe. A valóságban azonban az öregek sokkal összetettebbek. mint az
ilyesfajta irodalomban. Amiből ki kellene indulni, az, hogy az öregkorban az
ember alkalmazkodóképessége állandóan hanyatlik, s ez váltja ki legtöbbször
azokat a bonyodalmakat, amelyeknek forrása a függetlenséghez való ragasz
kodás, ugyanakkor a védettség kívánása, s végül a fokozott szeretet űgénylése.

Az olyan gyakran Telrótt agresszivitás mögött rendszerint éppen az húzódik
mag, hogy az öregedő ember kevesli a szeretetet, amelyet környezete részéről

kap. S valljuk be, igen sokszor okkal kevesli. Ezen azonban csak a társadalom
megalapozottabb és intenzívebb erkölcsi nevelése segíthet. (Antal Ferenc)

A WESTMINSTERI APATSAG KILENCSzAz ÉVE. A világ egyik legré
gibb és legrangosabb apátsága, a westminsteri, az elmúlt év decemberében
ülte felszentelésének kilencszáz esztendős jubileumát, és ezidén van alapítója,
Hitvalló Eduárd angol kiralv halálának kilencszázadik évfordulója. A neveze
tes kettős ünnepségről a keresztény világ legtöbb helyén megemlékeztek.

Gordon Albion az Universeben az apátság történetének egyes epizódjairól
ír. A hagyomány szerint Eduárd fogadalmat tett, hogy elzarándokol Rómába,
Szent Péter sírjához. A viszontagságos idők azonban arra késztették a királyt,
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:bogy engedve az államtanács nyomásának a pápához forduljon fogadalmának
:feloldása végett. Szent IX. Leó bele is egyezett, hogy a király Angliában ma
radjon, azzal a feltétellel, hogy a zarándokút költségeivel egyenértékű összeg
ből bencés monostort építtet Szent Péter apostol tiszteletére. A király 1051-ben
kezdett fogadalma beváltásához. Minden jövedelmének tizedrészét a mun
kálatokra fordította. Az új apátság kórusa és kereszthajói hamarosan elké

,szültek. 1065 december 28-án Szent Vince napján szentelték fel. A régi beszá-
molók szerint a kor legnagyobb ünnepsége keretében történt ez.

Az alapító, Hitvalló Eduárd, csak a pompás felvonulás egyes részleteit
látta, s a nép örömrivallgását hallotta. Közeli palotájában halálos ágyán fe
küldt. Az ünnepségen helyét Edit királynő foglalta el. Amikor a király értesült

:fogadalma beteljesedéséről, állapota rohamosan rosszabbodni kezdett, Január
3-án már csak töredezve tudott beszélni, majd elvesztette eszméletét; 5-én még
egyszer megszólalt és az egykorú feljegyzések szerint hozzátartozóinak meg
jósolta az angol testvérviszályt. Aztán bátyjához, Haroldhoz fordult és utódává
tette azzal a kéréssel, hogy feleségére gondot visel és kegyes lesz a norman
nok népéhez, Hitvalló Eduárd a szentségek felvétele után, 1066 január 6-án
halt meg. A közhiedelem szerint a királynak a főoltár előtt elhelyezett sírja
körül számos csoda történt. Hamarosan életéről is legendák kezdtek terjengení,
hogy halottakat támasztott fel és betegeket gyógyított keze érintésével.

1l02-ben felnyitották sírját és testét épségben találták. lll. Sándor pápa
nyilvánította szentté 1I61-ben. Két esztendővel utána, 1I63-/iJan, új, pompás
sírba helyezték az apátságban. Az ünnepi szertartást a híres Beckett érsek ve
:zette. Ez a nap, október 13-a, lett Szent Eduárd napja. Földi maradványainak
igen kalandos volt a sorsuk. III. Henrik király megint új helyet jelölt ki szá
mukra, ezt a sírt azonban VIII. "Henrik később leromboltatta. A hamvak rnin
denesetre épségben maradtak s végső - mai - helyükre Mária királynő té
-tette őket 1557-ben.

A mostani évforduló alkalmából hatalmas emlékkönyvet adtak ki a
westminsteri apátságról. Ezzel foglalkozik Edmund M. Jones "Kilencszáz év"
-című cikkében, amelyet a Tablet számára írt. A westminsteri apátság több
mint épület - állapítja meg Jones -, jelkép, amely egy nép történetét őrzi.

Az apátsági épület ezidőszerint az anglikán egyház kezében van, lehetséges
.azonban, hogy március 21-én már újból bencés szerzetesek népesítik be. Tár
gyalások folynak arról is, hogya jubileum emlékére rendbehozzák az apátság
Szent Benedek-kápolnáját is.

Ebben az esetben valóban úgy lesz, hogy a westminsteri apátság a brit
nép történetének két fázisát, a katolikust és a protestánst szimbolikusan egy
ségbe foglalja. Ebben a találkozásban reménykedett egy évszázaddal ez
előtt az angol néphez intézett levelében Wiseman bíboros is. Igen figyelemre
méltó, hogy most Erzsébet királynő is utalt erre abban az üzenetében, ame
lyet az apátság centenáriumának ünnepére adott ki. "Imádkozni fogok 
rnondja ebben -, hogy az elkövetkező években a westminsteri apátság a ke
resztény hitbeli egység vísszaállításának ügyét szolgálja." Mintha az ökumeni
kus szenem jegyében Ilyesféle folyamat indulna meg. (Siki Géza)

JEGYZETLAPOK. (Szerénytelen szerénység.) L. egyes réges-régi cikkem
pár sorát mutatia. Fiatal voltam, Morganért Ielkesedtem, nem is annyira a
regényeíért, mínt az elméletéért. Valami szép, ködös platonizmuséct: hogy
a regény valamiképpen arra szolgál, hogy megragadja az lideákat.

Fiatal korában az ember legalábbis az idákat akarja megragadni. Később?
. Úgy olvasom most azt a pár idea-kergetősort, mint holdbéli üzenetet egy volt vi
Lágegyetemből.

Szerény lettem. Sokkal szerényebb. Már csak azt mondom, amit Fontane
mondott egyszer. "Ameddig élek, csupán azt akarom, hogy kimondhassam: mi
Iyennek látom a dolgokat."

Dehát valóban olyan keveset kívánok? Valóban kevesebbet? Valóban sze
rényebb lettem?

Elolvasom újra Fontane mondatát. Igaz, szerényen hangzik.
De azt hiszem, most ezzel' lettem igazán szerénytelen. (r. gy.)
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•

CONSCIENCE DE LA CULPABILITÉ ET RESPONSABILITÉ

par Pál Kecskés

L'auteur (professour d'éthique et de psychologie a 1'Académie Théolo
gique de Budapest) recherehant les causes du mánque de responsabdlíté
si souvent constaté de nos jours, trouve comme raison fondamentale
l' ébranlement de la conviction de l'homme moderne en la solidité' de
1'ordre moral, La responsabílité est étroitement reliée au devoir et il La
conscience de l'! culpabilité accusant d'y avoir manqué, L'analyse de
Freud qualiűe la conscience de la culpabílité de phénornene pathologique,
résültant de la eritique des principes de la morale chrétienne qui avait
cornmencé a 1'époque des lumieres, ayant pour base le jugement de
l'hornme effectué foncierement d'apres ses instincts,

L'interprétation de C. C. Jung, réoemment décédé, qui reconnait
l'importance morale de I'archétype religieux s'y oppose. Les psychoana
lystes de Vienne L A. Caruso et W. naim ont dépassé Jung, en déclarant
que la plus profonde exigence rnorale de l'homrneest rattachée au monde
de valeur transcondante et il la Réalité absolue, qui luí font prendre
conscience des valeurs humairres universelles. L'opposition de CelS prin
cipes avec les valeurs relatíves d'utilítéct de jouissance constitue la base
de 1.<1. conscience de la culpabilité et la cause la plus fréquente des név
roses. L'exclusion de la conscience. ou au lieu de quelque dérivation
apérée dans une valeur íoncierement relative, l'adaptation il l'ordre de
valeur objectif rétablit l'équilíbre moraL V. E. Frankl et H. Baruk obtien-
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nent aussi un résultat semblable, Les vues de oes psychanalystes dans
la question du libre arbitre ooncordent avec les recherches de P. Chau
cnard physiologiste bien connu, Ces constatations éclairent la dífférenee
de la conscience de la culpabilité maladive et normale, et justifient le
bíen-fondé moral et I'ímportanee de la conscience de la culpabilíté accu
sant le conflit avec I'ordre de valeurs objectif. Les inquiétudes formulées
vis il. vis de oes constatations par A. Hesnard dans son livrerécemment
paru, qui a soulevé une vive discussion, basées sur la eritique de I'enseíg
nemerit de la morale chrétienne sur le péché ne s'averent pas fondées. En
effet, la morale chrétienne n'est pas de caractere unilatéralernent prohi
bitif et négatif maiselle a aussí un contenn positif. Le but de l'enseigne
ment du péché originel n'est pas de retenir le fait, l'action, mais d'attirer
l'attention sur la vigílance vis il. vis des penchants de díverses valeurs
morales de l'homme. De plus, cetenseignement approfondit laconscience
de la solidarité morale, et le sentiment de la solidarité récíproque, Le
conscience du danger du péehé' intérieur. en pensée, [ugé également pré
judiciable, attire l'attention sur la pureté de I'intention, source de I'action
morale de valeur.

N'importe quelle partie de la morale chrétienne ne peut étre appré
cíée et comprise de facori statisfaisante que relativement il son ensemble.
Le service de Dieu dans la justice, voilá I'ídéal de la morale chrétienne.
Cet idéal ínoíte tout d'abord I'homme il. aimer le bien et il. le pratiquer de
facori conséquente, et il la vertu. Vis a vis des vertus, valeurs morales
positives, le fait du péehé est secondaire, bien que non négligeable. C'est
dans la vlgilance de la conscience, dans la lutte contre le mal moral que
s'affermit lia vertu, et que ie manifeste sa forcemorale .

•
RlJ'ORME DE NOTRE M1!:CANISME f}CONOMIQUE

par Béla Saád

L'auteur de l'article (éditeur responsable du journal "Uj ember" et
de la revue Vigilia, publícíste catholique chevronné, directeur du journal
hebdomadaíre "Uj ember", éconorníste selon ses études uníversítaíres),
expose et éclaíre la réforrne économique qui entre en vigueur en Hon
gríe, en se hasant sur la conférence du professeur Rezső Nyers intitulee
"Révision d'ensemble de notre systeme de direction économique".

Dans son introduction, I'auteur rappelle la these du professeur éoo
nomiste hollandais 'I'inbergen selon laquelle dans le monde entier, on
observe un procsssus de transfonmatíon causé par la teehnique moderne,
la deasité de la populationet la centralisatien des bíens de production.
II oonsidere la réforme du mécanisme économíque hongrois cornme une
partie de ce grand processus de transformatien. Il soulígne ensuite les
quatre poínts principaux de la conférence du professeur Rezső Nyers,
en motivant la nécessíté de la réforme par I'accroissement important des
dímensíons de la vie économíque hongroise, devenue phs complexe et
plus complíquée, De tous les faiiÍs observés, le plus caractéristíque est
que, depuís 1949, la oonsommation de la population s'est aocrue de plus
du double, en méme temps que s'élevaient les exigenoes il I'égard du
choix, de Pespéce et de la qualité des produits,

Le-deuxíeme sujet traité au cours de la conférence expose les lignes
tondamentales du nouveau syateme de direction économíque,

210



Le marohé, le prix de revíent, les prix, le bénéfíee, le crédít, etc.
auront un röle sensíblement plus important, c'est ft díre plus aetif que
[usqu'ici. Les entrepríses seront dotées d'une plus grande Indépendance.
car, seules, les proportíons principales de l'économie populaíre devront
étre détermínées par I'organe central, C'est ainsí que I'économíe de la
cunes fait place il I'aecroissement économiqueéquilibré. Cette réforme
ne ehange rien aux principes fondamentaux. 1 - Les entrepríses de
l'État constítuent la propriété du peuple tout entier. 2 - L'éeonomíe po
pulaire est dirigée par I'organe central.

Le principe directeur de départ de la réforme a été désígné ~n cinq
points par le conférencier:

1 - Elévation du niveau de notre production, en particulier ínten
sífícation du développement technique, 2 - EIévation du niveau de vie
sur des bases solides, 3 - Accroíssement de I'indépendance des entre-.
prises sur la base de la centralisation démocratique. 4 - Augmentation
de la participation ft la répartitíon internationale du travail. 5 - Harmo
Inisation des néeessités de la productíon et de la solvabilíté pour que le
~cercle des articles manquants soít réduit, en tant que facteur frénateur
;de I'éconornie.
, Pour atteindre ces buts, il faut reconnaítre le principe de I'índépen-
Qance des entreprises, sur la base duquel elles établiront elles-mémes
leur projet annuel et leur plan de plusieurs annéés. La gestion oentrale
d'économie politique des entreprises consiste en ce qu'elles appliquent des
moyens influencant I'économie tels que la suppression du revenu de I'Etat,
la politique des prix et des salaíres, la politique du credit, Le príncipe
de la oomptabilité indépendante des entreprises sera mis en valeur.

L'íntroductíon de la nouvelle méthode d'économie exige La constitu
tion d'un systema de prix adéquat/afin que le facteur des dépenses y
trouve un accent suffisant. Le remaníement général des prix de la pro
duction s'effectuera [usqu'á 1868. On y réduira le cerele des príx fixes de
l'Etat. II Y aura 3 groupes. de prix: a) prix fixe des matteres premteres
de base et des produitsalimentaires de base b) prix maximum ou prix
indicatif qui détemunera la Iimite des prix la plus. élevée, c) groupe de
produits de prix Iíbres,

Le principe de la responsabilité d'une personne sera mís en valeur
dans les entrepríses: ce principe qui s'exprűmera aussi bien dans la salaire
et traitement des chefs d'entreprise que dans oeux des travailleurs, est
en rapportavec le principe d'auto-comptabílíté de l'entreprise.

Des principes semblables seront appliqués aussi claus I'agriculture,
A la suíte de cette conférence, une grande discussion s'est élevée

dans la presse hongroise, ou selon la constatation de I'auteur, prédorníne
tout d'abord le princípe de I'indépendance des entreprises, de l'auto
oomptabilité et de la responsabilité assumée par une seule personne, "Et
peut étrepas tellement - remarque l'auteur - parce que ees principes
constítueraíent le pivot de la réforme, que parce que o'est la que se
présente pour la premiere f'ois I'íntérét personnel dans le sens que
les dirígeants (organes centraux) et les dirigés (chefs d'entrepri
se) ont aussitöt reconnu ees points comme étant ceuxcapables de provo
quer le ehangement des conditions d'existence et des domaines d'activité,

Béla Saád entame une discussion avec un des intervenants, en parti
culier a propos de sa déclaration suivante: "Dans nos eonditions, il ne
peut étre question d'indépendanoe totale des entrepríses, puísque nos
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chefs d'entreprise ne sont pas propriétaires des équipements et que le
propriétaire: l'Etat ne désire méme pas eéder son droit de propriété aux
travailleurs de I'entrepríse". Vis a vis de ce point de vue, I'auteur de
l'artlele se référe áoe que le principe d'índépendance de I'entreprise doit
étre concu comme une simple méthode éeonomique et qu'il n'a aueun
rapport avec les conditíons du droit de propriété, La profession de
"manager" de chef d'entreprise d'homme d'affaires est une spécialité
indépendante dans I'économie politique de tous les Etats du mande. II
n'ont pas de droit de propríété maís une large compétence Et laquelle se
rattache leur grande responsabihté, La seule mesure de l'efficacité de
leur travail c"est de constater si Ieur travail a été productif dans le bilan
annuel,c'est a dire quel profit il a rapporté,

L'auteur se réfere aux expériences des journaux catholiques Uj Em
ber et Vigilia en tant qu'entreprise d'édition de journaux, dont le droit
de propriété n'a jamals étéoelui des diredeurs ou de la communauté de
l'entreprise, maís bien de l'Actio Catholica. Le directeur avait la compé
tenoe et la responsabílíté, étant donné que dans la vie économíque, les
deux vont de pair. Dans les dix premiéres années, oetteentreprise d'édí
tion de [ournaux a prís une forme, et gagné une personnalíté juridique.
Son équipement dont elle assume I'amortissement est sa propriété, elle
couvre ses investíssements de son propre capital. La base des salaíres
et d'autres fraís personnels ou matériels dépendent de l'augmentation
de ses recettes, Done ses recettes reglent automatiquernent ses dépenses
au nombre desquelles il faut compter l'obligatíon de versel' de 4/ 5 a 5/6 %
de son bénéfíce annuél a la caisse du propriétaire au profit de buts ca
tholiques oentraux. Maintenant. a la Iumiére de la réforme du mécariisme
économique, il semble que, dans ses modestes conditions, elle ait réalisé
le príncipe d'indépendance de I'errtreprise de la responsabilité d'une seule
pereenne et de I'auto-comptabilité.

Par la suite, Béla Saád seuleve la question si les lois économiques
ont des rapports idéologíques ? Il est d'avís que seuls les systemes éco
nomiques ont des rapports idéologiques, et non le mécanieme ou 1'01'
ganisme, la méthode eneore rnoins et que les lois et les mesures écono
miques n'ont absolument aucun rapport de ce gerire. Les reglements de
la production de la víande de boucherie supposent aussi bien exclusivement
l'applícation de I'expéríence et des Iois scientifiques manifestement dé
pourvues de conception du monde, que les lois de la physique,

Pour termíner, l'auteur rend compte des idées énoncées dans I'article
duprotesseur Dobretsberger paru dans le no du 10 décembre 1964 de la
revue Die Furche, intitulé: "Les nouvelles voies de I'économie planifiée".
Dobretsberger y déclare que les plus importants médlateurs des réformes
sont Libermann, de l'URSS, Sik de Tchécoslovaquie, le professeur Kale
cki, de Pologne, et en Hongr-ie le professeur Rezső Nyers. Dobretsberger
voit le plus important élément des réformes dans le fait que l'on désire
faire valoir le príncipe de rentabilité dans I'éconornie 'planifiée et s'appu
yer sur les Initlatíves des usines, en général aussí sur les initiatives in
díviduelles. D'apres Dobretsberger, I'auteur cite aussí avec syrnpathie la
déc1aration de Tinbergen, économiste hollandais appartenant au groupe
éeonomique des programmístes, selon Iaquelle, a I'égard de la technique,
les systsmes économiques de I'Occident et de l'Orient se rapproehent de
plus en plus l'un de I'autre. Et l'auteur constate que la réforme du. mé
canisme économique hongrois est en premier lieu une question de science
économique sous le signe de la technicité.



UN PR~LAT HONGROIS DE L'ÉPOQU;: BAROQUE

par Antal M,eszlényi

L'auteur, chanoirie-prélat .du diocese d'Esztergom, commémore une
des personnalités les plus marquantes des prélats hongroís du XVIII.e
siéele, a l'oceasíon du deux centieme anniversaire de sa mort, Ferenc
Barkóczy, iSiSU d'une ráehe famille noble naqu it en 1710. Tout jeune, il iBIe

dístíngua par S2S dons, Il étudia d'abord d.ans les instituts d'éducation des
jésuites de Hengríe, puis a 19 ans, il se rendit éi Rome 00. il termina ses
études de theologie il I'Université Gregoriana. Il parlait quatre langues,
en dehors de sa Iangue maternelle. Gráce it ses dons et aux bonries relatí
ons de St famille il grávit rapidement les échelons del.a hiérarchíe
écclésíastique, Il fut nornmé éveque d'Eger des I'áge de 34 ans, puis en
1761 archevéque-primat d'Esztergom, c'est il dire premierprélat du pays,
en méme temps que premier dignitaire de droit public.

Les fonctions du primat Barkóczy se déroulerent it I'époque de La
restauratien catholique qui suivit la contre-réforme, lorsque Marie
'I'hérese, de la maisen des Habsbourg, régnait sur la Hongrie. Alors,un
demi-síeele s'était écoulé depuis la liberation de la Hongríe du [oug turc,
et les vastes territoires du pays devaient pour ainsi dire étre repeuplés,
Il fallait aussi réorganiser la híérarchie ecclésiastique, faire construíre
des égllses et organiser I'enseignement public. Barkóczy joua un röle
prépondérant dans l'exécution de tous ces travaux. En I'espace de quinze
ans, il fit oonstruire, de ses propres deniers, dans le diocese d'Eger 21
églíses et 11 paraiss es, et dans les cinq années de son épiscopat dans le
díocese d'Esztergom, 3 églises et 6 paroísses furent báties ; en méme temps
il entreprit de faire eonstruire la nouvelle basilique d'Esztergom. Jusqu'á
nos [ours, c'est encore la plus grande église de Hongrie.

Bien qu'il se soit souvent heurté it la maisen régnante dans les ques
tions de politíque, Marie Therese lui confia pourtant la táche "d'mspec- .
teur général des affaires de I'enseignement universitaire du pays", Barkó
czy se mit a la táche avec ardeur maís il y déploya une trop grande auto
rité ce qui lui valut I'opposition des [ésuites d'une part, des protestants
d'autre part, et méme celle des évéques, ses confreres. Le plan de réforme
de Barkóczy, dont le but principal était la liquidation des idées arriérées
et unilatérales resta provisoirement en attente, mais le. célebre code "Ra~

tio Educationis" publiée apres sa mort en 1777, contenait nornbre de ses
idées.

Ferenc Barkóczy mourut relativement jeune, a 55 ans. Mais de nom
breux souvenirs de sa vie riche et active se sont conserves [usqu'á nos
jours,

•
REPR~SENTATION DE LA pIi~CE DE HOCHHUTH "LE VICAIRE"
Á BUDAPEST

par KárolY Doromby

Le Théátre Thália de Budapest vient de représenter la piece de Rolf
Hochhuth "Le Vicaire", qui de par le monde, a soulevé tant de discussions
passionnées. On sait que l'auteur n'avait d'abord pas autorisé la représentation
de sa píece ni sa publication sous forme de livre dans les pays socialistes. Il
cralgnait qu'on ne l'utilise il des fins de propaganda unilatérale, Mais il l'ah
tomne de 1964, un échange de lettres eut lieu entre l'écrívain et journaliste
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teheque Ladlslas Műaéko et Rolf Hochhuth, a propos de la publication d'un
det! livres de Mnaéko par un éditeur de l'Allemagne occidentale, sans auto
risatíon de I'auteur. Dans les colonnes du journal littéraire "Die Zeit" Hoeh
huth répondit fl Mriaéko par une lettré ouverte et déclara pour finir: qu'il
autorisait la publication et la représentation de son ouvrage dans les pays
de l'est a condition que sa lettre soit d'abord publiée dans les pays íncrírní
nés, Par la, il voulait éviter que sa píece, qui Itimite d'évenernents passés de
puís plus de vingt ans, ne soit utílisée comme propagaride dans les díscussíona
actuéllement en cours.

Les lettres de Hochhuth et de Mriaéko ont été eommuniquées dans le nO
4 de I'année 1965 de Helikon, publication trimestrielle de l'Institut d'histoire
littératre de l'Académie Hongroíse des Sciences. En dehors de la lettre de
Mnaéko, de la réponse de Hochhuth, et de la lettre de Műaéko qui suivit; la
revue publia aussi les remarques de l'écrivain communiste Lajos Mesterházy
sur ·cet échange de lettres, qui déclare entre autres que "chez nous l'Église
catholique romaine a deux maisons d'édition et plusieurs journaux et revues.
Il est évident qu'Ils écríront leur opinion sur la píece, personne ne les en
ernpéchera ni ne leur ordonnera de dire qu'elle leur plaít ou leur déplaít".

Depuis qu'en 1962 la piece de Rolf Hochhuth fut représentée, la discus
sion li son propos n'a pour airisi dire pas cessé un instant. Cependant, le fait
qu'au cours des quatre années écoulées l'ouvrago a donné lieu il beaucoup
plus d'éditoriaux que d'appréciacions líttéraíres rend le crítíque défiant. se
treuve-t-il en face d'une oeuvre littéraire ou d'un ouvrage polémíque? Aprés
avoir lu la piéce, puis assisté a sa représentation, on penche piutót pour la
derriiere hypothese. "Le vicaire" est un drame de reportage dant les moyens
littéraires journalistiques ne sont propres qu'a représenter des caracteres uni
formes, fl un plan, mais ne réussissent pas a camper des personnages plus
complexes et plus cornpliqués. La piece bláme le pape Pie XII. de ne pas
avoir protesté contre les camps d'extermination allemands, afin de préserver
la neutralité et l'impartialité. Mais on y représente le pape comme une figure
primitive et caricaturale qui ne fait rien sentir de ce qu'un commentateur
f'rancais a propos de Pie XII a nommé "Ie drame de la conscience". C~
évocation de parti pris, caricaturisante, fut en premier lieu la raison de l'ac
cueil indigné fait partout a la piőce par les catholiques et I'opinion publique.
C'est pourquoi le personnage de Ricardo Fontana, le jeune jésuite modelé avec
tant d'amour et de facori si authentique n'a trouvé que si peu d'audíence.
Alors que ce jeune prétre qui (peut étre méme sans que l'auteur le veuille),
finit par devenir le personnage prépondérant du drame, incarne la foi chré
tienne de facori si convaincante, avec une pureté evangólique dont nous ne
trouvons que peu d'exemples dans la littérature. Hochhuth campe avec une
semblabla authentíclté le personnage du fameux "docteur" Chef tout puíssant
du camp d'extermination. De son propre aveu, le docteur fait ce qu'Il fait pour
se prouver a luí-mérne et au monde: qu' il n'y a pas de Dieu au ciel. A son
avis, les cheminées fumantes des fours crématoires s'élevent comme une gí
gantesque provocation de Dieu. Le conflit errtré les deux hommes le heurt
des deux mondes qu'ils représentent: celui de Dieu et celui du démon les mo
ments les plus eruciaux du drame. Hochuth est déja beaucoup plus incertain
dans I'esquisse du persormage problématique de Gerstein, l'officier SS, croyant,
informateur du Saint-siege.

Mais bien que Hochhuth n'aít pas pu évoquer authentiquement la figure
du pape Pie XII, le fait que l'écrivain formule ses accusations sans nuances
et avec beaucoup plus d'ardeur publíséiste que de délicatesse littéraire, ne
justifie aucunement les réponses des partí-prís passíonnés et les accusatíons
personnelles énoncées par les premiers commentateurs catholiques. Aujourd'
hui pour une large part, le ton de la critique a déja charigé vis a vis du drame
et du proeleme qu'il seuleve. Des écrivains catholiques renommés pressent
I'Eglíse de donner une réponse équivoque aux reproches exprimés de la méme
facori. Et ceux qui sant de cet avis seront sens doute tranquilisés an apprenant
que le pape a ordenné de publier tous les documents des archives du Vatican
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relatifs a la seconde guerre mondíale. C'est une rupture avec l'ancíenne tradi
tdon selon laquelle les documents seerets du Vatican devaient Tester sous elé
pendant cent ans.

La premiere série de documents élaborés par trois savant historiens ré
putés a déja paru. Lorsque tous les volumes auront été publiés, nous aurons
une idée plus claire de la raison du si!ence de Pie XII, vraiment imcompré
hensible s'i! est considéré du dehors.

Il est évident qu'i! n'était pas animé des idées primitives qu'Hochhuth
lui prete. Nous ignorons l'exactitude et le degré de ses informations, et com
ment, a travers quel filtre lui parvenait le récit des évenements. Mais nous
pouvons déclarer avec la plus grande vraisemblanco qu'en dehors de toute
son invulnérabilité humaine, i! avait adopté une conceptión de l'Église déja
dépassée en ce temps la, avec laquelle le pape Jean XXIII. ainsi que le con
cile qu'il avait réuni ont définitivement rompu. Cette conceptión était imbue
des traditions séculaires, de l'époque ou la papauté était un véritable État,
possedant territoire et armée, et constituait une puissance dans la politique
internationale. Bien qu'aprés l'abolition de l'Etat papal, l'Église ne soit menti-'
onnée que comme "grande puissance spirituelle". Maís c'était eneore loin de
la coneeption actuelle d'apres le concíle, lorsque l'Église n'est plus représentée
comme "puissance" mais comme autorité morale. Pourtant dans ce grand
conflit, le pape Pie XII s'était dévolu a lui-méme en premier lieu un rőle de
díplomate, Le premier volume de docurnents pUJbIie déja une de ses déelara
tíorrs selon laquelle s'il se tait, c'est pour éviter le pire. Il se peut que cette
phrase soit la clé de son attitude adoptée plus tard. Quoiqu'il en soít, la dé
cision du pape Paul VI de publier les archives et les documents secrets du
saint-siege prouve que, dans cette question délicate, l'Église n'a pas peur de
la vérité.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

OEUVRES DE JEUNESSE ,DE ST BERi'lARDIN A LA BIBLIOTHtQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE BUDAPEST. Miklós Vértesy rend compte d'un codex
manuserit tres précieux de la Bibliothéque de l'Université de Budapest, récem
ment identifié. St Bernardin de Sienne, de son nom d'humaníté Bernardinu.:
Serensis, né en 1380, fut un célebre prédicateur de l'ordre de St Francoís et le
principal consolidateur de la tendance observatrice de la premiere moitié du
XVe sieele. Dans sa [eunesse, lorsque son ministere et les affaires de l'ordre
luí en laissaient le loisir, i! copiait aussi des livres. Le Vatican et les couvents
ítalíen possederit plusieurs codex écrits de sa main.

La Bibliotheque de l'Université de Budapest garde aussí un de ces volumes
coté "Ood. Lat. 102". Le code, acheté, en 1945 a une personne privée, est depuís
peu en possession de la bíblíotheque. On n'a aucune dorince sur les eireenstan
ees ni sur la date de son entrée en Hongríe. Le livre de petit format: 22X14.5
cm, de 800 pages a été relíé vers la fin du sieele passé. Il est écrít en petdtes
lettres cursíves humanistes, ornées de bleu et de rouge, et contlent beaucoup
d'abrévtatíons. Il renterme dífférents travaux ascétiques, ou leurs extrarts.
Certainesparties donnent l'impression qu'i! n'a pas été écrit pour I'usage
commun d'un couvent, mais que ce sont la les notes d'un prédicateur pour
son usage personnel. Nous connaissons aussí les auteurs de certains des morce
aux qui s'y trouvent. Au point de vue de l'étendue, ce sont les notes écrltes
6UT un ouvrage d'Alvanus Pelagus et les extraíts de cet ouvrage qui occupent
la plus grande place.

II est frappant que le titre et Le sujet de tous les courts sermons-médíta
tíons se retrouvent dans Le recueil des sermons de St Bernardin de Sienne que
fut imprimé plus tard, Le style présente aussi de nombreuses ressemblances
et mérne la premiere phrase de quelques sermons est identi que. Bien qu'en
soi cel a ne prouve rien, aioutée aux autres circonstances, il est pourtant
vraísemblable que cette partie du codex n'est pas une cop ie, mais bien une
oeuvre de jeunesse de St Bernardin qui nous est restée. Le College de St
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Bonaventura de Florence a constaté l'identité de I'écriture du saint. En effet,
le volume cité dans le nouveau catalogue des codex de la Bibliotheque de
l'Uníversité, édité en 1961, ayan, atti re l'at"ention du College, on en demanda
un microfilm qui fut cornparé aux ouvrages se treuvant en possess ion des
couvents italiens. L'authenticité est d'aílleurs prouvée par le fac-sirnilé de la
comparaisbn avec le codex publié dans les 213e et 214e colonnes du deuxieme
volume du "Lexikon fül' 'I'hcorogre und Kirche" paru dans I'cdrtion de Herder.

PRETRE HONGROIS AU SERVICE DU RlSORGIMENTO. Gl:L:a Tálas,
l'auteur de I'ar tícle, enerencur hístoríen, part du fait que le dernier centenair-e
de la renaissance italienne a révélé de nornbreuses données inconnues jusqu'ici
qui nous permetient ctobtenir un aspect pius compiet du cours de la naissance
de la nation italienne unifiée ainsi que de la part qu'y ont aussi prise les
Hongroís, jános Radnics, preire catholique hongrois né en 1824 dans la com
mune de Teveny du comitat Fejér, tut une des personnalités predonunantes
des scidats hongrois du risorgrmento, Icadics, comrne pretre of'Iíciant du
diocese de Szekesrenervár, dirigcun deja une parorsse iorsqu en lS-±J, au debu.t
de la guerre dmuépendance, il s'enróla dans un barauton de l arrnce. Il
servit dabord en quali te de simple canonnier, puis, setori la communication
du journal oHiciel de la guerre d'índepenuunce, il tut prornu Iieutenant, des
octobre 1848. L'année suivante, il est deja capitainc et cnet de bauerre. Apres
I'échec de la guerre dindependance, il ernigra a New-York. _

A cette époque, de nornbreux emigrants hongrois vivulent en Europe et
en Amérique, esperant que la grande iutte P()Ul' I'mdépcndancc de la nation
italienne ravorisera la conquéte de la liberté hongroise, qui avai t éC!1101Ué
[usqu'Icí. Au moís de mai llm9, un "directoire national hongrois' se coristitua
il Génes, On y decida de forrner des Ieg ions nongroises pour soutenir la
guerre d'independance italienne. Ces Iégions attaqueiaicnt les treupes d'occu
pation autrichíennes du cóté de la 'I'ransylvarue, aHaiblissant airist r'ennerní
des alliés ítaliens. Les membres de la légion horigroíse d'ltalie aifluerent de
toutes les partles du monde. János Radnics fut l'un des premiers il traverser
I'Océan et des 1860, il se trouvaít dans I'arrnée de Garibaldi.

Mais apres la paix de Villarrance il fallut disseudre la légion hongroíse
indépendante. Avec ce qui en restait, on forma une "légion auxií iaire hongroi
se" dont les mombres, íncorporés il I'arrnée royale d'ltalie, y attendirerit le
développement de la politique auropéenne. Radnich servit d'abord a la garní
son de Nola puis de Nocera, avec le grade de capí taine. En 1861, il se battit
a Calabria et a Basalitica a la téte de sa batterie.

Le dernier espoir des hongroís qui vivaient en exil étaít de voir éclater
la guerre entre l'Italíe, la .Prusse et l'Autriche. Klapka, un des célebres gé
néraux de la guerre d'índépendance hongroísc organisa la légion nommée
"légion de Prusse" dans laquelle, selon le témoignage de données archivis tes,
servit aussí János Radnich. Mais le traité de paix détruísit définitívement les
les espérances des emigrés hongroís et en Aoüt 1866, Lajos Kossuth, qui vivait
il Turin, demanda la dissolution de la légion hongroise.

DAN8 LA CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS, Ivan Dévényi parle des
intéressantes déclarations d'Endre Bálint, peintre renornmé, íllustrateur de
lJa. bible, récernment rentré de Paris," SUl' "l'école de Paris" (et fl ce propos
sur toute la peinture mcderne), Endre Bálint dit comblen les interprétations
sont nombreuses relativement il l'Ecole de Paris, il parle des maitres prepon
dérants de cette "école" difficilement définissable, et de la grande influence
exercsée par l'école de Paris sur la peinture horigroíse (Rippl-Rónai, Béla
Czóbel, etc.). L'art du XXe sieele ne peut étre separé de la notion de I'Ecole
de Paris; cctte notion recele en quelque sorte la prétentíon il I'universalité .. ;
L'école de Paris, c'est une directive inexprimée: "basel' sa vie sur une seule
chose impörtante, étre fl la fois libre et vrai".

----,-._._-. __.- ..• -------
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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Uj böjti rendelkezések. - Olvasóink közül többen fordultak hozzánk
telefonon és irásban is megkérdezve. hogy van-e tudomásunk VI. PáL pápa
apostoli konstitucíójáról, amely újra szabélyozza az egyház böjrtd élőírásait.

A hirrőltermészetesen rni is értesültünk. a Szeritatya rendelkezése azonban
az Osservatore Romano február 17-d számában jelent meg, amikűr márciusi szá
munk már nyomdában volt. A rendelkezés, amint azt a ':Dhe Tablet című

angol katoldkus lap közlí, a szokástól eltérően azért jelent meg az Osservatore
Romanohan és nem a ritkán közzetett Act,a ApostoHcae Sedis-ben, mert
már az idei Hamvazó szerdától életibe lépett. A magyar katolücus hivek, .a
püspöki pásztorlevelekból nyilván részletesen értesülnek majd az új böjti
előírásokról. Itt mi most a The Tablet nyomán az apostoli konstítúcíó legfon
tosabb úji,tásait lközOljü,k, Az új rendelkezés értelmében szigorú böjt (tehát
amikor egy nap leforgása alatt csaüc háromszor szabad enni és egyszer jóllakni)
ezentúl csak két napon lesz, hamvazó szardán és nagypénteken. A hústól való
megtartóztatás előírásai a régiek maradtak. Viszont a hústól való megtartóz
tatás kötelezettsége az eddigi 7 éves !kúll' /helyett csak a 14. életévbeWltésével
kezdődik, míg a bőjt megtartása 21 éves kortól a IbeWltött 60. életévig kötelező,

Hűséges oLvasó. - Az idézett Iapközlemény nytlvánvaíó félreértésen ala
pul. 'I'óbiás könyve, nem apokrif irat, hanem az ún. deuterokanoníkus, vagyis
másodlagosan kánoni kJÖnyvek'köre tartozik. Ez utóbbi megjelölés csupári
csak annyit jelent, Ihogy a könyv nem szerepelt az ószövetségi szerit '~önyve'k

ősi héber nyelvü jegyzékén. Az egyiház azonban kezdettől fogva sugalmazott
szerit 'könyvként tartotta számon és mínt ilyen szerepel az összes hivatalos
Szeritírás kiadásban, így a rnagyaoban is. Az eredeti szöveg Ihéberül vagy
arámul íródott, valószinűleg a Kr. e. III. században. Szent Jeromos saját be
vallása szerínt arámból fordította, Illetve dolgozta át.

M. L. Budapest. - Krisztus urunk semmiféle törvényt sem írt elő am-a
nézve, hogy hányszor és míkor lehet áldozni. Ennek a kérdésnek rendezését
az egyházra bizta. Az egyház pedig, mínt alsó határt azt írta elő, 'hogy éven
ként legalább egyszer kell áldoznia annak, akii azt akarja, hogy katolikusnaik
számítson. Ezen vkívül áldozni kell a házasság szentségének fölvétele előtt és
ha rnódunkban áll; halálunk előtt is, utolsó útravalóként magunkhoz Ikell venni
az nr testét. Felső határként az egyiház azt szabta meg, ihogy egy 24 órán 'belül
egyszer lehet áldozni. Ez alól a rendelkezés alól két kivételt engedélyezett az
egyház. Ez karácsony és húsvét ünnepére vonatkozik. Ha valaki a karácsonYli
éjféli rnísén vagy húsvét (nagyszombat) szent éjjelén éjfél után áldozott, de
ugyanaz nap az ünnepen ismét mísén vesz 'részt, annak keretében mégegyszer
áldozhat. Ezt a törvényt az egyiház a zsinata liturg1ilkus konstitúeió vég!rehadtási
utasításában tette közzé 1964. szeptember 26-án. A magyar püspOkJi kar 1964
decemberében hirdette kí.

Isten háza. - Minden tek'intetben' egyetértünk olvasóntkIkaJ. és az általa
felvetett hasznos gondolatokka'l.' Mindenlki ismeri az Úr JéZJus földi életéből

azt a jelenetet, amikor kiűzte a jeruzsálemi templomból az árusokat és pénz
váltókat. János 'evangéliumának erre vonatkozó részét a nagylböjt negyedik
hetének hétfői míséjében olvastatja az egyház. "Ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" - mondotta alklkor az üdvözítő. Tanítványainak pedig eszé
be jutott az írás szava: "Buzgóság emészt el házadért."Ez a természetű buz-
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góság komoly kötelességünk, amelyet a húsvétra való készülődés idején kű

lönösképpen tudatosítani tartozunk. Odahatm, és nem sajnálni érte az áldoza
tot, hogy templomunk falai iközött 'külsőségekben is minél méltóbban kísérjük
el megváltó kálváriás útján az Udvözítöt, egészen a feldíszített szent sfrig,
várva utána a feltámadás örömét és átérezve annak [elentőségét. "Hogy titeket
is, mindannyitokat emésszen a buzgóság Isten házáért, ezt kfvánja Krisztus
mindazoktól, akik tagjai iközé számítják magukat" - figyelmeztette Szerit
Agoston hippói híveit, de nekünk maiaknak is szól ez az intelme. "Mert való
ban, egy ház sem annyira a ti hajlékotok" -fejti ki a továbbiakban - "mint
Isten háza, amely örök üdvösségtek székhelye. Haza azért mentek, hogy ki
pihenjétek a halandó élet fáradalmait, a templomba viszont azért léptek be,
hogy kérjétek és elnyerjétek Istentől a végső békességet. Ha tehát otthon
ügyeltek arra, hogy ne legyen rendetlenség, akkor, már amennyiben rajtatok
múlik, hogyan viselhetitek el a rendetlenséget a csínnak és szépnek hiányát
Isten házában, ahol örök boldogságtok kezese lakik". Amellett templomunk,
mindegyhkünknek a maga temploma, nem egyszerűen "szent ház", a mi vallá
sos életünkben. hanem közvetlenül maga az "anyaszentegy;ház" - olvassuk
az annyira rnodern Yves de Montcheuii egyik írásában. Ha tehát ennek tény
legesen tagjai kívánunk lenni, osztanunk kell a növekvésnek és erősödésnek
azt a vágyat is, amely az egészet lelkesíti. Nem szabad úgy viselkednünk, mint
aki csupán merítení akar kegyelmi forrásaiból, azok áradásának külső kere
teivel azonban vajmi keveset törődik

Föltámadás. - Olvasónknak sok tekintetben igaza van abban, amit írt.
A test feltámadásába vetett hitünk gyakran élettelen és erőtlen. Nyilván fő

log azért, mert a föltámadás .míkéntjét nem tudjuk elképzelni. s így megelég
szünk azzal, hogy a lélek halhatatlanságáról beszéljünk. Holott az ember test
és lélek szubsztanciás egysége és másfajta létf'orrna el sem képzel'hető számára.
Annak következtében azonban, hogy a földi létben a lélekne~~ ez a testhez kö
töttsége annyi szorongásnak, zavarnak, kísértésnek okozója. sokan hajlanak
rá, .hogy a testet valami alacsonyabbrendű dolognak, "szükséges rosszv-nak
tekintsék. Részben a régi görög gondolkodásból került ez ét a keresztény tu
datba. A görögök nevezték el él testet a "lélek börtönének''. Bár az egyház
hamvazó szerdán arra emlékeztet bennünket, hogy porból lettünk és porrá
leszünk De mindjárt utána azért imádkozik, hogya test, ha meghal, ne pusz
tuljon el, hanem valamí magasrendűvé alakulion át. A megváltás nem a test
tól való megszabadulást jelenti, hanem az ember eredeti, rncgszcntelt állapo
tánaik helyrealutását és csodálatos újjászületését. Az Isten Fia is megtestesült
és testét magával vitte a dicsőségbe. A megváltás magja nem az, hogy szelle
mekké, angyalokká válunk, hanem testünkkel együtt veszünk részt az Istenség
életében. Minden rrnsében ezért imádkozunk. Természetesen nagyon nehéz
elképzelni, rni'lyen lesz ez az átalakult test. Ezzel .kapcso'latban nagyon érdekes.
amit Frits van der Meer ír erről a problémaról Az egyház hitvallása című

könyvében. "Abban a tek.intetben, - írja - hogy rnilyen lesz a föltárnadás, az
egyház mindcnkor bölcs tartózkodást tanúsított. Határozottan csak azt mondja:
rnindenkí föltámad a saját testével, Ezt a döntést már régebben is és ma is
sokan úgy értelmezik, hogy aJélek, ami változhatatlan és az emberi én hordo
zója, a föltámadáskor valamilyen anyagi principiumat épít föl testté és így
alakítja ki .saját', szellemmel áthatott, rnennyei testét."


	Cím
	Tartalom
	Kecskés Pál: Bűntudat és felelősség
	Poór Bernát: Közeleg a tavasz
	Saád Béla: Gazdasági mechanizmusunk reformja
	Pierre Lyonnet gondolataiból
	Meszlényi Antal: Egy barokk főpap, Barkóczy Ferenc érsekprímás
	Szabó Géza: Újpest, télikikötő
	Kormos Ottó: Harminc nap a Közelkeleten 
	Françis Jammes: Pomme d’Anis
	Cselényi I. Gábor: Triszágion
	Mihelics Vid: Eszmék és tények (Az aggiornamento történeti háttere)
	Dominik Thalhammer gondolataiból
	Ohmacht Nándor: A kis út (Jóság jutalomért?)
	Teilhard de Chardin gondolataiból
	Napló
	Sinkó Ferenc: Ökumenikus Miatyánk, nép nyelvén mondott prefáció az új francia misében
	Tálas Géza: Magyar pap a risorgimento szolgálatában
	Rónay György: Az olvasó naplója 
	Doromby Károly: Színházi krónika
	(D. I.): Képzőművészet
	Rónay László: Zenei jegyzetek
	Bittei Lajos: Filmek világából
	Vértesy Miklós: Szent Bernardin fiatalkori művei az Egyetemi Könyvtárban
	Szigeti Endre: Lélekelemzés alkalmazása a lelkipásztorkodásban
	Antal Ferenc: Nagy probléma: az öregek foglalkoztatása
	Siki Géza: A westminsteri apátság kilencszáz éve
	(r. gy.): Jegyzetlapok

	Sommaire
	Szerkesztői üzenetek

