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Gernot Eder

AZ ANYAG MEGJELENÉSI FORMÁl
A MINDENSÉGBEN

Szerző a giesseni egyetemen az elméleti fizika
professzora. Ez:t a tanulmányát a Wort und
Wahrneit közölte s mí - a kellő felhatalmazá
sok alapján - innen vettük át. A zárójelbe tett
magyarázó jegyzetekkel Borbély Kamill látta el.

Az embert körülvevő anyagok nagy állandósága könnyen arra csábít
minket, hogy a békességes és konzervatív "természet anyáról" idillikus
képet fessünk magunknak. Ö az, aki kímél és óv minket; benne minden
lényeges már rnegvalósult, és változások csak örök körforgásokon belül
lehetségesek. Ez a természeti kép azonban egyszeriben megváltozik, ami
kor az ember fölismeri, hogy földtörténeti szempontból rövid korszakokon
belül hegységek és tengermélységek szerepet cserélhetnek, vagy a földön
uralkodó növény- és állatcsaládok teljesen ki is halhatnak. Ez a kép még
erőteljesebbeneltolódik, ha figyelmünket a földről a naprendszerre, a tej
utak rendszerére és a tejutak közötti terekre fordítjuk. Goethe a newtoni
színelméletnek, s ezzel az újabbkori természettudományoknak azt rótta fel,
hogy mesterséges feltételek teremtésével megzavarják a természetes össze
függést; azok a feltételek azonban, amelyeket maga a természet világ
méretekben állít fel az anyaggal szemben, sokszorosan nyersebbek, mint
a legmodernebb technika legköltségesebb kísérletsorozatai minden vív
mányukkal együtt.

A földi anyagok nagyfokú állandósága csak kivétel az átlagos koz
mikus viszonyok között. Ez az ember számára életszükségletet jelentő

kivétel azon alapszik, hogya Föld a Nap többi bolygójával együtt több
mint 4 milliárd éve az örvénylő kozmikus folyamattól távol mozog és
csak haszonélvezője a Napon belül végbemenő átalakulásoknak.

Naprendszerünk maga is eléggé távol van a mi tejútrendszerünk kö
zéppontjában lezajló hatalmas anyag- és energia átalakulásoktól. Az em
ber igy kozmikus nyugalomban él ugyan a Földön, ezt a nyugalmat azon
ban nem szabad mértékül vennie a nagymindenségről alkotott képe szá
mára.

A Fötd kémiai anyagai

Lássuk először a Földet, ezt a nagyon öreg aránylag hideg planétát,
amelynek kémiai összetétele már régóta állandó. Természetes folyamatok
révén itt nem keletkeznek új elemek, hacsak nem a kevés rádióaktív
elem szétesése révén, amelyek már keletkezésük óta itt vannak.

(A XIX. század fizikája és kémiája az anyag azon legkisebb darabjait
tekintette elemi részecskéknek, amelyeket a tudomány akkori állása szerínt
már semmi módon nem lehetett tovább részekre bontani. Ezeket a részecske
ket nevezték atomoknak. azaz "oszthatatlanoknak" és ezeket az anyTaJg végső
és megváltoztathatatlan építőköveinek tartották. A rádióaktivitás felfedezésé
vel azonban kiderült, hogy az atomok is felbomolhatnak alkotórészeikre: ezek
közül először az atom magját alkotó protont és a mag körül keringő elektrono
kat sikerült kimutatni. A későbbi kutatások nemcsak újabb és újabb, tovább
már nem bontható anyagrészecskét - elemi részecskét fedeztek fel, hanem
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azt is kimutatták, hogy ezek az elemi részecskék nem a világ örökké változat
lan építőkövei. A részecskék, vagy legalább is közülök egyesek, egymásba i61:;
átalakulhatnak. Hogy az összes elemi részek egyetlen "ősanyag" módosulásaí
- ahogy Heisenberg hiszi - vagy vannak közöttük alapvetőkűlőnbségek,az még
egyelőre eldöntetlen kérdés.)

Az a 88 természetes kémiai elem, amely a Földön található, atommag
jának protonszámában különbözik egymástól. Képviselve vannak köztük
az összes elemek, kezdve a hidrogéntől (rendszáma vagy protonszáma: l}
és a héliumtól (2 proton van az atommagjában, ezért rendszáma : 2} egé
szen az uránig (rendszáma 92), kivéve azokat az elemeket, amelyeknek
rendszáma: 43, 61, 85, 87 (ezek mesterségesen előállított elemek}. A 88
kémiai elem közül a hét legnehezebb rádióaktív, de csak a tórium 13 mil
liárd, és az urán 0,7, illetve 4,5 milliárd évnyi felezési ideje vethető össze
a Föld korával és így csupán ez a pár elem és a szétesésük során kelet
kező újabb elemek utalnak a rádióaktivitás révén a kémiai elemek kelet
kezésére.

(A rádióaktivitásalapja abban a tényben van, hogy bizonyos anyagok
atomjai, függetlenül fizikai állapotuktól [például hőmérséklet, nyomás], ma
guktól részeikre bomlanak fel. Az atomok szétesése nem egyetlen pillanatban
következik be, hanem az egyik atom előbb, a másik később bomlik el. Jelen
legi Ismereteink alapján nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik atom
mikor bomlik el, csak az bizonyos, hogy azonos időközökben mindig az Illető

anyag mennyíségének egy bizonyos hányada esik szét, Különböző rádióaktív
anyagoknál ez a hányad más és más. Közmegegyeres alapján a szétesés sebes
ségének jellemzésére azt az időt használjuk, amely alatt az Illető anyag fele
elbomlik: ezt nevezzük felezési időnek.)

A rövid életű transzuránok a Föld megalakulása óta már szétestek,
a könnyű elemek rádióaktív izotópjai pedig már régen állandó jellegű

izotópokká alakultak át, kivéve az olyan izotópokat, mint a K4o, amely
nek felezési ideje több egymilliárd esztendőnél. így a Földön csak kevés
elem tehet aktív tanúságot az elemek keletkezéséről.

Az elemek messzemenő stabilitása, a hőmérséklet csekély ingadozása
és a légkör mérséklő hatása a világűrből érkező sugárzásokkal szemben,
teszi lehetővé a földön az ép atomok létezését, amelyekből a vegyi össze
tételek és a műszakilag jelentős anyagok szinte áttekinthetetlen sokféle
sége alakulhat ki. Ép atomoknak azokat nevezzük, amelyeknek héjakba
rendeződött elektronjaik vannak. Az elektronhéj a csaknem azonos ener
giával és nagyon hasonló térbeli koncentrációval rendelkező elektronálla
potok összességét jelöli, s ezért megengedhető, hogy az atomok külső és
belső elektronhéjairól beszéljünk. A Pauli-féle kizárási elv szerint minden
elektronhéjnak van egy maximális telítettsége, úgy hogy az elemek sorá
ban a növekvő rendszámmal együtt a semleges atom elektronszáma is
növekszik és mindig új héjat kezd feltölteni, ha a belső héjak már fog
laltak.

(Az atomot miniatür nap-rendszerhez hasonlíthatjuk, amelyben a pozitív
elektromos töltésű atommag körül negatív elektromosságot hordozó, apró mág
nesként viselkedő, pergő részeoskék,az elektronok keringenek. Az egyes elekt
ronok fizikai állapotát négy adat határozza meg: az elektron mozgásí ener
giája, pályájának alakja, mágnessége és forgásának iránya [jobb vagy balfelé
való Perdülete].

Az érzékszerveinkkel közvétlenül tapasztalható világban a fizikai test
állapothatározói bármely tetszés szerinti értéket felvehetnek [kivéve, hogy két
test nem lehet egyidejűleg ugyanazon a helyen]. EZZJel szemben az atom belse
jében más törvényszerűségek uralkodnak Ezek előírják, hogy egyetlen atom
ban nem foglalhat helyet két olyan elektron, amelynek mind a négy, előbb-
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említett állapothatározója ugyanaz. Ez a W. Pauli-t61 1925-ben kimondott ki
zárási elv.)

Ebből bizonyos fajta .szakaszosság következik, amint az a kémiai ele
mek periódusos rendszerében kifejezésre jut, de ugyanakkor az elemek
kémiai tulajdonságának sokfélesége is, mivel éppen a nem teljesen elfog
lalt külső héj felelős az elemek kémiai viselkedéséért.

Ha két vagy több atomot egy molekulává egyesítünk, akkor a külső

héj elektronjainak részleges kicserélődése az atomok erős kötődését ered
ményezheti. Erős kötés az atom számára 0,1-1 elektronvolt energía
nyereséget jelent.

(Az elektronvolt az az energiamennyíség, amellyel 'az elektron mozgási
energiája- növekszik, mialatt 1 volt feszültségváltozású elektromos téren fut át.)

Ezek az energiák az atom belső energiamennyiségéhez viszonyítva
kicsile így egy elektron kötődése a hidrogénatomban 14 voltos feszültség
nek felel meg, az uránnál viszont a legbelsőbb elektronokra nézve a fe
szültség már eléri a 110.000 voltot. A külső elektronhéjban jelentkező

kis feszültségeknek, amelyek a vegyi összetételekhez alkaimul szolgálnak,
előnyük és hátrányuk is van. Előnyük az, hogy ezek a kis feszültségek a
molekulákban igen nagy számú elektron konfigurációt tesznek lehetövé.
Ennek következménye az anyagok tulajdonságainak sokfélesége, a tiszta
fémektől a tiszta szigetelőkig, és úgyszintén a vegyi összetételek nagy
gazdagsága, hiszen több mint egy millió jelentős van közöttük. Hátránya
viszont a molekulaképződésre jellemző kis feszültségeknek a külső vál
tozásokkal szemben tanúsított csekély ellenállás. Az élő szervezetek szá
mára nélkülözhetetlen nagy molekulák (fehérjék) differenciált térbeli
szerkezetük és a csekély számú építő elemnek szinte korlátlan kombiná
ciója révén olyan sokféleséget mutatnak fel, amilyent a természet talán
soha többé nem tud megísmételni, ele éppen ezek az anyagok rendkívül
érzékenyek minden kémiai és fizikai hatásra. Ez például egy tojás főzése

kor is megmutatkozik: az aránylag kis hőmérsékletemelkedés a tojás
fehérje láncainak térbeli elrendeződését teljesen megbontja.

A Föld anyagai tehát szinte korlátlan sokféleséggel tünnek ki. Ennek
ellenére, mint megváltoztathatatlan természeti jelenségek hordozói, a
külső feltételek kis variációs területén tudnak fennmaradni. Magas vagy
alacsony hőmérséklet, nagy nyomás vagy erős sugárzás 'könnyen megvál
toztatja természetüket. Ezért a Föld felületének mérsékelt klímája különö
sen alkalmas ezeknek a kémiai anyagoknak megvalósítására.

Elektron-ion-plazma

Az embernek gondolatban 8,3 fénypercnyire kell eltávolodnia a Föld
től és a Nap bensejébe kell hatolnia, hogy a másfajta anyagféleségeket
is tanulmányozhassa. A Napból kiáradó fény azt mutatja nekünk, hogy
legalább is a Nap külső rétegei kémiailag más összetételűek,mint a Földéi.
A földkéreg felépítésében főszerepet játszik az oxigén, a szilicium, az
alumínium, a vas, a kalcium. Ezek különösen azért gyakoriak, mert a
magok szilárd kötése előnyös helyzetet biztosít számukra az elemek ke
letkezésekor. A Nap és más állócsillagok tömege viszont főként a leg
könnyebb elemekből áll: hidrogénből (70%), héliumból (28%), s csillagok
anyagának mindössze 2%-át alkotják a nehéz elemek. Ez a rendkívüli
különbség abból adódik, hogy a hidrogén és a hélium az egész mínden
ségben az anyag legfőbb ősszetevője, s így fel kell tételeznünk, hogy az
ősföld és egyéb ősbolygók is hasonló összetételűek voltak. Amikor azon-
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bana Nap négy-öt milliárd évvel ezelőtt eléggé fényesen kezdett sütni,
a fiatal Nap sugárnyomása alatt és a forgási energia feleslege révén a
könnyen illanó gázok, a hidrogén és a hélium kiáramlottak a világűrbe.

így azután a Földön csak a nehéz elemek maradtak meg, s a földkéreg
hidrogén-részesedése ma mindössze egy ezrelék.

A kémiai összetétel különbségén kívül a Nap belsejében a fizikai fel
tételek is egészen mások. A 100 ezertől néhány millióig terjedő hőfoknál

az elektronok nem tudnak már atommagjaik körül illedelmesen héjakban
keringeni. A magas hőmérséklet nagy taszító energiát biztosít az atomok
nak. A heves taszítás az atomokat megfosztja elekronfelhőiktől, az elekt
ronok és atommagok egymástól függetlenül száguldoznak össze-vissza,
olyan átlagsebességgel. amely a gázok hőmérsékletévelnövekszik. A pozi
tív és negatív töltésű részecskéknek ezt a pépjét, ezt a kásáját nevezik
plazmának (igen tág fogalom, amely a fizikán kívül több más helyen is
előfordul). Mindabból a rendből és szerkezetből, amely az atomokban és
a molekulákban a kvantumelmélet és a Pauli-elv értelmében fennáll, a
plazmában nem marad más, mint némi termodinamikai és elektromág
neses egyformaság.

(A hő, a fény, az elektromágneses sugárzás energiát hordoz és ezt egészben
vagy részben átadja annak a testnek, amellyel találkozik. A régebbi fizika fel
fogása szerint az energia-átadás folytonos, azaz tetszés szerinti kicsiny részle
tekben történhetik. A múlt század utolsó éveiben azonban a hősugárzás vizs
gálata során olyan jelenségekre bukkantak, amelyeket nem sikerült másként
értelmezni, mínthogy fel kellett tételezni, hogy az energia-átadás csak bizonyos
meghatározott adagokban, "elemi kvantumokban" történhetik: a sugárzás min
den hullámhosszúságához tartozik egy olyan kis energía-mennyíség, amely
már tovább kisebb részletekre nem osztható. Az energia ezen elemi mennyi
ségét az illető sugárzás rezgés-számának és egy állandó .számnak, az ún. Planck
féle hatás-kvantumnak a szorzata adja meg.

Ez a hipotézis kezdetben rendkívül merésznek látszott, de az atom szer
kezetének, továbbá a sugárzásnak az anyagra való hatásának a vizsgálata meg
mutatta, hogy az elemi részecskék világát a kvantumok feltételezése nélkül
nem tudjuk megérteni. Ezért ma a kvantum-elméletet a fizika egyik legáltalá
nosabb érvényű törvényének tekinthetjük.)

Csakhogy az anyagnak ez a fentebb vázolt kaotikus állapota a világ
mindenségben nem valamilyen látványos kivétel, hanem egyenesen az
anyag rendes állapota. A mindenség anyagának 950/o-a elektron-ion
plazma állapotban van, míg a hideg por és gázfelhők vagy a sötét és szi
lárd bolygók a kozmikus történésben csupán kisebb, határszeli jelenségek.
A plazma állapot azonban nem korlátozódik az állandó csillagok bense
jére, ahol a nagy nyomás és hőmérséklet megfosztja az atomokat elekt
ronjaiktól, vagyis ionizálja őket. Tejútrendszerünk világító felhőiben és
a távoli galaktikákban is, amelyek roppant mennyiségű rádíósugarat bo
csátanak ki, az ionizált anyag az uralkodó, még csekély sűrűség mellett
is, minthogy az ion semleges atommá történő visszaalakulásának nagyon
kevés a valószínűsége.

A Nap középpontjában a hidrogén nem semleges hidrogénatomok
formájában van jelen, hanem a mintegy 15 milliárd hőfokú elektron-pro
ton-plazma ellensúlyozza a maga gáz- és sugárnyomásával a Nap egész
tömegének nehézségi erejét. Ilyen rendkívüli viszonyok között a protonok,
amelyek az üres térben örökké fennállnak, az alfarészecskék (hélium
atommagok) képződésével szemben instabilakká válnak. Az ilyen insta
bilitás éppen az ellenkezője az urán atommag rádióaktivitásnak. Amíg
az uránmag egyalfarészecske kibocsátásával könnyebb maggá válik, addig
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a fordított folyamat esetében, tehát amikor protonok olvadnak össze alfa
részecskévé, a tömeg és a rendszám növekszik. A protonok maggá alva
dása termonukleáris reakció, vagyis atommag-reakció, amit a plazmában
végbemenő hőmozgás idéz elő. Miként a szén és a kőolaj elégetésekor az
atomok hőmozgása lehetővé teszi az elektronok átrendeződését a mole
kula állapothoz, ugyanígy a magegyesüléshez is hőenergia szükséges,
ami által a protonok elégséges energiával rendelkeznek ahhoz, hogy két
proton a közöttük ható elektromos taszító erő ellenére is eléggé egymás
közelébe kerülhessen. A különbség csak az, hogy a magkémia égési hő

mérsékletei több, mint ezerszer magasabbak az elektronburok kémiájában
jelentkező égési hőmérsékleteknél.

Az elektron-proton-plazma 10 millió hőfokori instabil - épp úgy,
mint a durranógáz szobahőmérsékleten-, csakhogy az elektron-proton
plazma nem robbanással alakul át elektron-alfarészecske-plazmává, kü
lönben nem lenne Napunk. A két plazmaféleség egymásba való átalaku
lása inkább nagyon is lassú, és a kilogrammonkénti energianyereség alatta
marad az élő szervezet anyagcsere teljesítményének. Mégis, ez a lassú
átalakulás nagyon előnyös az ember számára. Először is a hatalmas nap
massza a magegyesülés kis hatásfoka ellenére 400 kvadrillió wattnyi nap
sugár-teljesítményt biztosít. Másodszor a mag-anyag ilyen takarékos fel
használása mellett a Nap jelenlegi energia szükséglete 10 milliárd eszten
dőre fedezve van. A már lejátszódott nap- és földtörténet ennek az idő

tartamnak mintegy a felét teszi ki, úgy hogy a Nap még 5 milliárd évig
szolgál nekünk. Harmadszor, az a körülmény, hogy a magegyesülés a Nap
középpontjában lassan játszódik le, elegendő időt biztosít a Napnak arra,
hogy térfogatának valamennyi zónájában a tömeg és a hőmérséklet ál
landó szerkezeti viszonya alakuljon ki. így a Nap aránylag egyenletesen
árasztja ránk sugarait. (Az ingadozás a közepes sugárzás 4%-án belül
marad.)

A Nap hosszú élettartama és különös állandósága nem magától érte
tődő jelenség. A közel 30 Nap-tömegű, tömör csillagok központi hőmér

séklete olyan magas, hogyaplazmaátalakulás már 10-100 ezer év alatt
befejeződik, amely idő az élő szervezetek kifejlődéséhez igen rövid lenne.
Mindehhez hozzájárul, hogy az erős sugárzású csillagok fényereje nagyon
ingadozó, mert a külső csillagrétegek instabillá válnak.

Elektron-alfarészecske-plazma

Az elektronoknak és az atomoknak az a bámulatos rendje, amely a
szerves és szervetlen molekulákban és a kristályokban megcsodálható 
a csillagbensők hőmérsékletén teljesen megszűnik. Mindenesetre, a több
mint 10 milliós hőfokon új rendező elvek lépnek fel: nevezetesen az atom
mag rendező elvei. A Pauli-elv, amely az elektronok szempontjából el
veszitette jelentőségét, az atommagban a protonokra nézve jelentőssé vá
lik. Elektron-kisugárzás közben a protonok neutronokká, a neutronok
protonokká alakulhatnak át, aszerint, hogy valamely atommag proton
és neutron burkán energetikailag mikor a legkedvezőbb a megoszlás. Az
elemek keletkezésének feltételei, az atommag felépülésének adottságai
tehát egészen mások, mint a komplex molekula kialakulásának esetében.
Egyidőben és egy helyen mindkettő egyszerre nem valósulhat meg.

Az alfa-részecskék felépülése a protonból a nehéz hidrogénmag
(deuterium) útján közvetlenül, a szén-nitrogén-magfolyamat útján pedig
közvetve történik. A csillagok központjában lévő protonkészlet a tömör
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csillagoknál nagyon rövid idő alatt, a laza csillagoknál lassan használó
dik fél. A keletkezett alfarészecskék az itt uralkodó hőmérsékleten éghe
tetlenek. Ezáltal csökken a sugárnyomás, a csillagok magva összehúzódik,
de eközben felhevül, és amikor a középponti hőmérséklet eléri a 100 millió
fokot, az eredetileg éghetetlen égéstermék éghetövé válik. A hőenergiának

az egyes alfarészecskék mozgási energiája feletti statisztikai eloszlásában
mindig adódik egy kis százaléknyi olyan különös gyorsaságú alfarészecske,
amely képes arra, hogy az ellentétes elektromos töltéseket legyőzze és
nehéz magokat építsen fel. így aztán a hélium, a szén, a nitrogén, a neon
és a magnézium között egyensúly keletkezik. Ez az egyensúly hasonló
ahhoz az egyensúlyhoz, ami egy kémiai reakció kiindulási anyaga és vég
termékei között áll fenn. A kémiai reakció kiindulási anyagának ugyan
olyan sok molekulája megy át a kémai reakció során a végtermékbe,
mint amennyi új a végtermékekből az ellentétes irányú reakció révén
keletkezik. így például szén- és nitrogénmagok ismét héliummagokká
hasadhatnak szét. Ebben az egyensúlyban másodpercenkint pontosan
ugyanannyi ilyen fajta mag alakul át, mint amennyi új képződik a másik
folyamatban. .

Azok a feltételek, amelyek mellett ez a magkémiai egyensúly beáll,
nagyon nyersek. Már csak ezért sem várható, hogy minden izotóp, amely
az anyagelemzés során a Földön megtalálható, egy csapásra létrejön. A hé
lium és a szén közötti elemek például sokkal gyöngébb felépítésűek, sem
hogy az erős alfarészecskék táma~ásait elviselhetnék. A szénmagok így
közvetlenül az alfarészecskékből keletkeznek, míg a könnyebb elemek,
a litium, berillium és klór nem a csillagokban, hanem a maghasadás foly
tán valószínűleg a csillagokon kívül jönnek létre.

Az elfajzott anyag

Naprendszerünk közelebbi állócsillag-környezetében ismerünk csilla
gokat, amelyeknek felülete olyan meleg, mint a Napé, és anyaga is körül
belül egyezik a Nap anyagával, de térbeli kiterjedésük a Földéhez ha
sonló. Az ilyen nagyságú és hőmérsékletű csillagokat "fehér törpék"-nek
nevezzük. A napközelben lévő gyakoriságukból arra lehet következtetni,
hogy számuk a tejút-rendszerben igen nagy. Normális esetben a csillag
valószínűleg nova-kitörés folytán válik fehér törpévé, majd a csillagtörté
net során vörös törpe lesz belőle és mint fekete törpe hül ki.

A fehér törpe anyagának sűrűsége rendes feltételek közt a víz sűrű

ségét 100 ezerszer, sőt milliószor is felülmúlja. A nagy sűrűség következ
ménye, hogya plazma elektronjai nagyon közel kerülnek egymáshoz és
a Pauli-elv az elektronállapotra vonatkozólag döntövé válik. Csakhogy
az elektronok nem tudnak többé az atommagot körülvevő szilárd burkot
alkotni, hanem az elektronállapotok térbeli kiterjedése az egész csillagot
átfogja. Az elektronok mozgási szabadságát azonban a Pauli-elv erősen

korlátozza, minthogy a legtöbb, az elektronok számára szóba jövő ener
giaváltozás olyan állapotokhoz vezetne, amelyeket már más elektronok
foglaltak el, és amelyek a Pauli-elv szerint nem foglalhatók el kétszeresen.

Az olyan elektronegyüttest, amelyet a Pauli-elv a nagy sűrűség és a
viszonylag alacsony hőmérséklet mellett szabadságának legtöbb fokoza
tától megfoszt, "elfajult" elektrongáznak nevezzük. A fehér törpék bense
jében a plazma elfajult elektrongázból és atommagokból áll, többnyire,
valószínűleg vas atommagokból. Az elektronok nagymérvű kölcsönös füg
gése a csillagokban annyira hasonlít a fémekben és a molekulákban fenn-
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.álló elektronkapcsolatokhoz, hogy a fehér törpék bensejét egyetlen óriás
molekulaként foghatjuk fel, amelynek molekulasúlya azonban nem
10-100 között van, mint az egyszerű vegyületekben, hanem 1057 nagy
ságrendben számolható.

Különleges külső körülmények esetén elgondolható, hogy a csillag
bensejében a sűrűség még nagyobb lesz. Ha a faj súly 107-108 g/cm3 (a
vizé 1 g/cm''), akkor az elektronok fokozatosan instabillá válnak: a Pauli
elv folytán az utolsó elektronoknak már olyan magas energiával kell ren-
delkezniük, hogy energia szabadul fel, amikor egy proton és egy elektron
neutronná alakul. A neutronoknak a protonokhoz viszonyított gyakorisága
a növekvő sűrűséggel párhuzamosan fokozódik, míg a határesetben a
csillag már csak neutronokból áll, anélkül, hogy elektronokat tartalmazna.
Egy ilyen neutroncsillag óriás atommagnak tekinthető, melynek rend
száma O, atomsúlya 1057, ha a csillag a Nap tömegével bír. A Földön a
hidrogén atom stabil rendszer, míg a neutron átlagosan egy negyedóra
alatt egy protonra és egy elektronra esik szét. A neutroncsillagban éppen
ellenkezőleg a hidrogén atom változik neutronná, míg a neutron stabil
részecske marad.

Hogy mit nevezhetünk stabilnak és megváltozhatatlannak, az nagyon
a külső _körülményektől függ. Vajon az atomok, elektronok, protonok
vagy neutronok szétesnek-e vagy stabilok maradnak, azt a szebanforgó

.anyag fizikai állapota határozza meg. Ha ugyanis egy neutroncsillag még
jobban összenyomódik, akkor a neutronok is instabillá válhatnak és külö
nösen nehéz elemi részecskékbe (hiperonok) mehetnek át. Egy hiperon
csillagban ezek a részecskék lesznek stabilak, míg a Földön egy másod
perc ezermilliomod része alatt szétesnének. A neutronok a neutroncsillagok
ban "elfajult" neutrongázt alkotnak, a hiperonok a hiperoncsillagokban
viszont "elfajult" hiperongázt. A neutron- és hiperoncsillagok egyelőre

csak eszmei elképzelések, de létezésük és tapasztalati igazolásuk nem zár
ható ki. Pusztán elméleti viszont az a lehetőség, hogy egy csillagot addig
sűrítsünk (mondjuk 2 kilométeres átmérőjűvé), amíg a tér geometriája
a csillag környezetében annyira megváltozik, hogya csillag elhagyja a
mi terünket és a mi világegyetemünkben többé már seholsem található
meg.

Pozitív elektronokat, antiprotont, antineutront és antihiperonokat rö
vid időre laboratóriumban mesterségesen elő lehet állítani. De nem sokáig
élnek, minthogy elektron- vagy protonpárjuk (s így tovább) hamarosan
megsemmisíti őket. A mi tejútrendszerünktől elszigetelten azonban anti
anyagból álló csillagrendszerek stabilak lehetnek és el is képzelhetők:

elemei az antihidrogéntől (rendszáma -1, egy antiproton a magban és
egy pozitív elektron a héjban) az antiuránig (rendszáma -92) terjedhet
-nek; elképzelhető a pozitív elektron-antiproton-plazma, lehetségesek az
antineutron- és antihiperoncsillagok.

Hogy a mi tejútrendszerünkben nagyobb mennyiségű antimatériát
találjunk - igen valószínűtlen. Aki mindenben keresi a természet szim
metria-tulajdonságait, fel fogja tételezni, hogy világegyetemünkben az
.anyag felerészben a szokásos anyagból, felerészben antianyagból áll. Csak
kísérletileg nehéz ezt vizsgálni, mert normális anyagból vagy antianyagból
álló csillagrendszerek is ugyanazt a fényt és ugyanolyan rádiósugarakat
;bocsátanak ki.

•
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STETKA :ÉVA VERSEI

ALUDNI KELL

Aludni kell sokáig,
Ébredezik szemem már.
Almodni mindhalálig,
Ott kinn a hárs virágzik,
Sóhajtani egy másik
l!'ölérző látomásig,
Az idő lassan eljár.

Eljár az idő lassan,
De fönnt, a csillagokban
Szivárvány ível lassan,
Az érző csillagokban
Feltüzel, hogyha lassan
Krátertől kék a hegyhát.

Minden parázs kialszik,
Szundít minden parázs.
Az élet elviharzik,
Csodás a látomás,
A nagy havasok csöndje
Belevillan a csöndbe,
S ragyognak mindörökre
A zöld lombko1'onák ...

Hová üzen a szépség,
Kinek üzen a kétség?
Az álom partra dob.
Smár várjuk, hogy betöltsék
Az idő végtelenjét,
Míg él a végtelenség
Az okos csillagok.

Krátertől kék a hegyhát,
Minden parázs kialszik.
A falukban a csend járt,
Hajnalig ébredeznek
A boglyák és a fészkek
S ébredezel velük te,
Akár a lélek csöndje,
Akár az örökélet

Almodni mindörökre.

ÉGTÜNK ...

Égtünk a csillagok közt,
Az est oly hallgatag.
Ez az óra is eljött,
Megértük a taoaszt.

Ott jártál álmaimban,
S mikor rezzent az ág,
Tudtam, a perc is itt van.
Boldog vagy legalább?

És mint a halk és csöndes
Langyos tavaszeső

Hulltak a csöndes könnyek
S odakint nőtt a fű.

A FüZESEK ALATT

A füzesek alatt a szél barangol,
Másodszor nyit a teljes hóvirág.
Fehér párák szakadnak a patakból.
Rügytől borzong az ág.,

El nem engedlek többé,
Testvér, barát maradsz.
A mag kibomlik TÜggyé,
Mezitlen süt a nap.

S a tq,jat eggyé oldja
Vígság és fájdalom.
Köd ül egy hegycsoportra,
Fény leng egy naitaton.

Mint az élet, az édes
Könnyektől fűszeres,

De egyre több öröm lesz,
S a holnap egyre szebb.

Reményünk érik megint új tavaszra,
Meleg nap jön majd, sup,aras a lomb.
A kertkapuba kiáll majd a gazda
S a szél virágot bottt.

Allunk a fényben, kéz a kézben hosszan
Csodáljuk meg a rózsavirulást.
Almunk remeg a messzi csillagokban
S szívünkre szövi gyenge lJugarát.
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Lőrincz Imre

A MEGÚJULÓ LITURGIA TEMPLOMA
l

Hazánkban a történet alakulása úgy hozta, hogy a katolikus temp
lomok többsége barokk vagy barokkos jellegű. így érthető, hogy papsá
gunk és híveivk zöme alig tudja másmilyennek elképzelni a templomot,
mint ahogyan a barokk vallásos szellem kialakította: a templom Isten
háza, a kor eredeti fölfogása szerint Isten kihallgatási terme, ahol az oltár
trónusán a szentségi színek alatt hívei hódolatát és imádását fogadja a
mindenség Ura.

Ez azonban csak egyik szemlélete a templomnak, mégpedig nem is
sajátosan keresztény szemlélete. Az a gondolat, hogy a templom Isten
háza, lakóhelye, a pogány és az ószövetségi gondolatvilágba illik bele.
A pogány templomok elsődlegeserr az istenszobrok befogadására, mintegy
az istennek lakóhelyéül szolgáltak. A nép be sem léphetett oda, hanem
csak a szelgálatot végző papság. Az ószövetségben pedig a szentsátor,
majd a jeruzsálemi templom az a hely volt, ahol a vallásos meggyőződés

szerint az úr, a szövetség Istene népe között lakott. Az ószövetségi Szerit
írás számtalan helyen nevezi az úr házának, Isten házának a tempjornot.
És ennek a templomnak a szívébe, a szentélybe és a szentek szeritjébe is
csak a papok mehettek be, a hívő nép nem.

A kereszténység csak jó ezer év után kanyarodott vissza ehhez a
szemlelethez. Az első keresztény évezred szemében a templom nem "do
mus Dei" - az Isten háza, hanem "domus Ecclesiae" - a gyülekezet, a
hívő közösség háza. A közösség itt ősibb, mint a templomépítés. Az első

keresztények a zsidó és pogány tengerben nemcsak kicsiny számuk és
nemcsak az üldözések miatt nem építettek templomokat, hanem azért
sem, mert Szent Pál nyomán meggyőződésük volt, hogy ők maguk teszik
Isten házát és templomát. "Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok?"
-- hangoztatja ismételten az apostol a korintusi hívek előtt, Timóteusnak
pedig meghagyja: "Mindezt azért írom neked ..., hogy tudd, hogyan kell
viselkedned az Isten házában, amely az élő Isten egyháza." (Az eredeti
szóval: gyülekezete.)

Ez nem Szent Pálnak új és merész teologizálása, hanem csak az úr
Jézus szavának következetes végiggondolása. Szent János evangéliumá
ban ugyanis azt olvassuk, hogy Krisztus kijelenti a tőle jelet kívánóknak :
"Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnapra fölépítem." S az evan
gélista megjegyzi, hogy "saját testének templomára gondolt". Tehát az a
Krisztus, aki a maga működéséről azt állítja, hogy "a templomnál nagyobb
van itt", magára alkalmazza az ószövetségi istenháza nevét. Congar sza
vaival szólva "Jézus a maga személyére vitte át a templomnak azt a régi
kiváltságát, hogy az a hely legyen, ahol megtalálható Isten jelenléte és
üdve, a kiindulópont, ahonnan minden szentség ered." Innen már csak
egy lépést kell tovább tenni; az egyház a földön továbbélő Krisztus, tehát
joggal igényli magának Krisztus egyéb tulajdonságaival együtt azt is, hogy
Isten temploma, Isten háza legyen. (A Szent Péter bazilikában 1966. május
4-én mondott beszédében VI. Pál pápa is kitért erre a gondolatra.)

Mindebből az következik, hogy az emberi kézzel épített templom első

sorban azért Isten háza, mert hajlékot nyújt Isten élő házának, az egyház
nak. Mégpedig egész konkréten a helyi, egyedi egyháznak, a teológiai
értelemben vett egyházközségnek, az egyház közvetlen megjelenítőjének.



Hiszen a Liturgikus Konstitució szerint a plébániai egyházközségek "kép
viselik bizonyos módon az egész földkerekségen a látható egyházat" (42.
.art.). Pontosan meghatározva "az egyház akkor lesz a legkiválóbb módon
látható, amikor Isten egész népe teljesen és tevékenyen részt vesz ugyan
azokon a liturgikus ünnepléseken, mindenekelőtt pedig az Eucharisztia
rnegünneplésében" (41. art.).

Az első keresztény századokban annyira elevenen élt ez a meggyőző

dés, hogy alkalmi istentiszteleti helyekül megelégedtek magánházakkal.
Amikor pedig templomokat kezdtek építeni, sokáig nem tartották szük
ségesnek azt, hogy külön szertartással fölszenteljék az épületet, hiszen
megazentelte a közösség jelenléte és liturgikus szent cselekménye.

Ma ez a szemlélet új életre kelt és a templomépítési elmélet és gya
korlat legjobb szakemberei vallják a magukénak.* Egyhangú véleményük
szerínt a temlomépítés elsődleges föladata az, hogy olyan teret alkosson,
amelyben a helyi közösség a lehető legnagyobb egységben, mindenki te
vékeny bekapcsolódásával végezheti a liturgikus cselekményeket, első

sorban a szentmíse áldozatot. Minden egyéb cél és elgondolás másodlagos,
bár nem elhanyagolható.

Hozzá kell tehát szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy az ősire vissza
nyúló új szemleletben nem azért istenháza a templom, mert ott őrizzük

az Etfcharisztiát, tehát az épület kialakításában sem az őrzés gondolatáé
lesz a döntő szó.

Az épület

A templomnak ez a szemlélete nem néhány nyughatatlan teológusnak
-és építésznek a sajátja, hanem magáévá tette a II. vatikáni zsinat is. A Li
turgikus Konstitució ugyanis ezt mondja: "A templomok építésénél nagy
gonddal kell ügyelni rá; hogy azok alkalmasak legyenek mind cl liturgia
cselekményeinek méltó végzésére, mind pedig a hívők tevékeny részvé
telének megvalósítására" (124. art.).

A Ritusok Kongregációja 1964. szeptember 24-én végrehajtási uta
sítást (Instructio - a továbbiakban ezen a néven idézve) adott ki a Litur
gikus Konstitució néhány pontjához. Ez a templomépületre vonatkozóan
szinte szószerint megismétli a 124. cikkely idézett részletét. Nagyon szűk

szavu eligazítást nyújt tehát, s így tág teret enged a szakemberek kisér
Ietezéseínek. Nem kiván semmiéle alaprajzi vagy stílusbeli megkötést
adni. Stílus dolgában már a Liturgikus Konstitució 123. cikkelye teljesen
szabad kezet biztosított.

A templom tervezőjének tehát arra kell ügyelnie, hogy kellő teret
hozzon létre minden liturgikus cselekmény és rninden magánájtatosság
számára, de közben fejezze ki azoknak rangsorát. Természetesen a rang
.sorban az eucharisztiás áldozat az első. Külön föladatot jelent az, hogy
az új misében külsőleg is ki kell tűnnie az Ige és az Eucharisztia litur
giája közötti különbségnek, bár a kettő elválaszthatatlan egység. Ennek
megfelelően helyük sem eshet egybe, bár egy és ugyanaz a tér zárja ma
gába. Más szóval olyannak kell a templom terének lennie, hogy a hívő

• Igy Godfrey Diekmann collegevítleí egyetemi tanár, a zsinat-utáni liturgikus bizottság
'1!Bnácsadója; Theodor Filthaut münsteri és Ferdinand Klostermann bécsi egyetemi taná
rok; Herbert Muck, a bécsi képzőművészeti akadémián az egyházi építészeti intézet
vezetője; Rudolf Schwarz osztrák építészprofesszor, a modern templomépítés egyik szel
lemi vezére, stb. Az ő gondolataikból bőven merltettünk.
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'közösség előbb jól és összeszedetten hallgathassa benne Isten Igéjét, együtt
.imádkozhasson papjával, majd utána körülvehesse az Úr oltárát, az Eucha
.risztia asztalát. Ezért új templomok építésekor a régi hosszanti formák
kal szemben előnyben részesítik il széles, a négyzetet megközelítő szabá
lyos négyszög, fekvő téglalap, illetve a kör és félkör, vagy akár ellipszis
alakú alaprajzokat, a padokat pedig szívesen helyezik el az oltártér három

· oldalán.

Az oltár

Az oltárra vonatkozóan az Instructio 91. pontja ezt mondja: "Előnyös

az, ha a főoltárt a faltól elválasztva építik, hogy könnyen körül lehessen
járni és a néppel szemben történő misézés lehetséges legyen nála. A szent
épületben olyan helyet foglaljon el, hogy valóban középpont legyen,
amelyre önkéntelenül is odairányul az egész hívő közösség figyelme. - Az
oltár építéséhez és díszítéséhez az anyag kiválasztásában a jog előírásai

hoz kell igazodni. - Ezen felül a presbitérium olyan tágas legyen az oltár
körül, hogy a szent szertartásokat kényelmesen lehessen végezni."

A zsinat óta az új templomok ennek a kívánalomnak megfelelően

a hívekkel szembenéző oltárral épülnek, mégpedig egyetlen oltárral a
templom főterében. Ha mellékoltárra szükség van, azt úgy helyezik el,
hogy ne zavarja a közösség egységét és az egyetlen oltár Krisztus-szim
holikáját.

Az áldozat oltára egyben a hívő gyülekezet eucharisztiás lakomájának
az asztala, ezért a hívek közelében kell lennie. Az új fölfogás nem ismeri
a szentély mélyébe rejtett oltárt, sőt egyáltalán a szentélyt sem. Az oltár
a közösségé, tehát a közösség terébe kell beilleszkednie. Viszont hier
archikus rendbe tartozó papság végzi nála a szent szolgálatot, ezért ezt
a rendet is érzékeltetnie kell. Ehhez elegendő, hogyha alapjának szintjét
kissé megemeljük, mégpedig az egész presbitériumot (a papság mozgására
szánt teret) egy lépcsőfoknyira, rajta az oltárt még két, legföljebb három
további fokkal. Az elmúlt századig úgysem volt szokásos - még a leg
nagyobb méretű templomokban sem - a szentélynek és az oltárnak sok
lépcsős megemelése. Mai liturgíkus fölfogásunk idegenkedik attól, hogy
az oltár szinte a hívek feje fölött, mint valami színpadon lebegjen, és ezzel
túlságosan kiváljék a közösségből.

Az eucharisztiás áldozat lakoma-jellege folytán újabban kedvelik az
·asztalszerű oltárformát. Vigyázni kell azonban, nehogy a közönséges szo
bai vagy íróasztira emlékeztessen. Liturgikus célokra olyanokat sohasem
használtak. A lábak megfelelő rnéretezésével és számuk megválasztásával
mindenesetre el lehet kerülni ezt a veszélyt. Még jobban elkerüljük, ha
a menzát nem lábakra, hanem tömbszerűen kiképzett alapzatra helyez

.zük. Ez a megoldás építészileg is mutatós tömeget ad és ezért alkalmasabb
Krisztus szimbolizálására, mint a jelentéktelenebb tömegű asztalforma.
Anyagául szolgálhat fa, terméskő vagy műkő egyaránt. A kő mindenesetre
változatosabb alakítási lehetőséget nyújt, mint a fa.

Ami a méretet illeti, a szembenmisézés nem kíván széles menzát.
A gyakorlat azt mutatja, hogy elegendő a 160 cm szélesség. Ezen már
elférnek a szükséges szerek, és mellette jól megfér az asszisztencia is. In
kább a mélységet növelík mintegy 130-150 cm-re, mikor is fölülnézete
megközelíti a négyzetet. így a gyertyatartókon kívül helyet talál a fekte-

· tett kánontábla is. Megjegyezzük azonban, hogy az Instructio 94. pontja
·szerint "a keresztet és a gyertyatartókat, amelyek az egyes líturgikus
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cselekményekhez az oltáron szükségesek, a helyi ordinárius engedélyével
az oltár mellett is el lehet helyezni". A Liturgikus Konstitució végrehaj
tására felügyelő Tanács hivatalos lapja, a Notitiae, 1966. szeptember-októ
beri száma egy kérdésre válaszolva azt tanácsolja, hogyaszembenoltárra
ne tegyenek kisméretű feszületet sem, mert az is zavarja a látást. Inkább
függesszenek egy nagy feszületet az oltár fölé vagy az apszisz falára.

Az oltár magasságául 92-95 cm látszik megfelelőnek. Az ennél ma
gasabb nagyon takarja a misézőt és éppen nem fölemelő látvány az, ha
egy alacsony celebráns térdhajtáskor eltűnik a hivek szeme elől. Gyakor
lati érdekből arra kell még ügyelni, hogy vagy a menza lapja álljon ki
egyarasznyira a talapzathoz képest, vagy a lábazat ugorjon be alul
ugyanennyire, mert különben a miséző cipőjének orra mindig bele fog
ütődni.

A tabernákulum

A szembenoltárral* szorosan összefügg az Eucharisztia őrzésének kér
dése. Erre vonatkozólag az Instructio 95. pontja ezt kívánja: "A legméltó
ságosabb Oltáriszentséget a főoltár vagy egy előtérben lévő mellékoltár
közepére épített szilárd és sérthetetlen tabernákulumban kell őrizni, vagy
a törvényes szokásnak megfelelően és a helyi ordináriustól jóváhagyott
egyes esetekben a templomnak valamely más, méltó és kellően díszített
helyén. - Szabad a hívekkel szemben misézni akkor is, ha az oltáron
kicsiny, de alkalmas tabernákulum van." A gyakorlat az oltárra állított
tabernákulumot gyorsan elhagyta. Nem igen állítanak ma szembenoltárt
ráépített tabernákulumrnal, hanem más megoldásokat keresnek.

Az egyházi építészet német szakemberei a fuldai püspöki konferencia
rendezésében értekezletet tartottak Münchenben 1966. _áprilisában. Ezen
Emil Lengeling münsteri egyetemi tanár három oldalról is megvilágította
a kérdést. Teológiailag megállapította, hogy "a Szentség őrzésének első

és eredeti célja az Útravalóval való ellátás biztosítása. Mellékcélja az ál
dozásnak a misén kívül történő kiszolgáltatása és az Úr Jézus imádása".
Történetileg bizonyos, hogy "a történelem folyamán renddkívül változa
tos volt a szentségőrzés helye és formája. Mindig az őrzés előtérben álló
céljával állott összefüggésben." Jogilag pedig tény, hogy "a római tör
vényhozás a 16. századtól kezdve írta elő az oltárral szilárdan egybeépített
szentségházat, általánossá pedig csak 1917, vagyis az egyházi törvény
könyv (Codex Iuris Canonici) óta lett".

De hát mi nehézséget jelent az, hogyaszentségház továbbra is a
miséző oltáron maradjon?

A legkézenfekvőbb nehézség egészen egyszerű és közvetlen. Hiába
misézik a pap a hívekkel szemközt, ha a tabernákulum eltakarja mozdu
latait. A vitatható teológiai nehézségek mellőzésével csak arra utalok még,
hogy az Ur Jézus szándéka szerint az áldozati cselekmény, a "sacramen
tum transiens" előbbre való, mint az őrzött Szentségnek, a "sacramentum
perrnanensnek" az imádása. Hiszen az alapításkor azt mondotta: "Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre." És ennek az emlékező cselekedetnek,
az eucharisztiás áldozatnak más a jellege, mint az áldozatból megmaradó
Eucharisztia őrzésének. A templom építésében és fölszerelésében megnyi
latkozó liturgikus és művészi igazság megköveteli, hogy ezt a különbséget

• A "szembenmiséző oltár" kifejezés helyett, amelyet e tanulmány szerzője is használ,
mí helyesebbnek tartjuk a Radó Polikárp által ajánlott "szembenoltár" kifejezést, s örül-
nénk, ha ez találna általános elfogadásra. (A Szerk.)
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'és rangsorolást az oltár és a tabernákulum elhelyezése és kiképzése is
érzékeltesse.

A probléma megoldását az nehezíti, hogy hívő népünk évszázadok
óta megszokta, hogy templomaink középpontjában, a trónus sá kiképzett
főoltáron keresse és imádja a köztünk lakót. Es ez az egyéni és közösségi
szentségtísztelet olyan vallásos érték, amelyet nem lehet tisztán a magán
ájtatosságok közé sorolni és félretolni, hanem amelyet féltékenyen őriz

nünk kell. A két látszólag ütköző érdek olyan összehangolást kíván, hogy
egyik se szenvedjen csorbát. (Vö. XII. Pius: "Mediator Dei", 125-132.).

Az oltár és a tabernákulum különbségének képét sokan a fej és a szív
különbségében látják. A templom főhelye szerintük az áldozati oltárt
illeti, a tabernákulumnak viszont a templomtér szívében van helye, még
pedig saját, változhatatlan és művészileg kellően kiképzett helye. Nagy
templomokban alkalmasnak látszik az áldozat és a megőrzés helyének
teljes elkülönítése, amint a püspöki székesegyházak szentségi kápolnáiban
eddig is szokás volt. Kisebb templomokban az oltár terének egyik oldala,
egy elől eső mellékoltár, de legfőképp a templom főterének és mellékteré
nek a találkozási pontja kínálkozik a legalkalmasabbnak. Akiképzésben
a mai ember már nem a barokkos reprezentációt, a színpadiasságot kí
vánja, sem a századforduló érzelgősségét, hanem a csendes áhitat, a za
vartalan elmerülés és az elmélkedés biztosítását. A megkérdezett építészek
egybehangzó véleménye szerint a szentségtartó oszlop vagy fali taberná
kulum lesz a korszerű megoldás. Ilyenkor gondolni kell rá, hogy kapjon
egy asztalka-féle sík lapot, amelyen két gyertya elfér és kivétel esetén a
szent edény elhelyezhető.

Nem lenne ésszerű dolog a szentségházat az igehirdető ambo párhuza
maként felállítani. Az ambónak az oltárral van inkább párhuzamos jel
lege, amennyiben mindkettő liturgikus cselekménynek a helye. Ha már
párhuzamot keresünk, akkor azt a tabernákulum és az újabban több felé
fölállitott könyv-őrző hely között találhatunk, mint két megőrzésre szol
gáló hely között. Ennek a könyv-őrzőnek egyébként éppen azt a föladatot
szánják, hogy kifejezze azt, hogy egyházunk nemcsak a Szentségnek, ha
nem az Igének az Egyháza is.

Nem ajánlatos a szentségházat az oltár mögé tenni, mert nyomasz
tónak tűnik. Messziről olyan, mintha magán az oltáron lenne vagy a mí
séző hátán. Helytelen az oltár egyik oldalára helyezett vagy oldalához
hozzáépített tabernákulum is. Lercaro bíborosnak a püspöki testületek el
nökéhez intézett, 1965. június 30-án kelt levele ezeket a helytelennek
bizonyult kísérleteket említi: az oltárba állandó jelleggel beépített taber
nákulum, amely celebrálás alkalmával mechanikus úton eltüntethető; az
oltár elé oszlopra vagy alacsonyabb oltárra állított tabernákulum; az ap
szisz falához vagy falába úgy elhelyezett tabernákulum, hogy eléje kerül
a papi ülőhely.

A papi ülőhely

A Liturgikus Konstitució 50. cikkelye így szól: "A szentmise rendjét
úgy kell újra átdolgozni, hogy az egyes részeknek sajátos értelme és a ré
szek kölcsönös összefüggése világosabban kitűnjék." A szentmise két ösz
szetartozó nagy része, az Ige és az Eucharisztia liturgiája lényegesen eltérő

jellegű. Az egyikben az Ige hirdetése, hallgatása és az imádságos párbe
széd, tehát a beszéd uralkodik, a másikban az áldozat bemutatása, tehát
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a cselekmény. "Sajátos értelmük" világosabbá és kiemeltebbé lesz, ha nem:
ugyanazon a helyen végzik őket.

Erre a kiemelésre nagy szükség van, mert a középkor óta az Ige sze
repe a misében elhalványodott. Annyira, hogy nem számított bűnnek, ha
valaki elmulasztja, a szentbeszéd pedig nem tartozott bele a szentmisébe,
hanem sok helyen előtte mondták, ha egyáltalán mondták. Pedig az apos
toli időktől kezdve kimutatható az Ige és az Eucharisztia kettős egysége'
a liturgiában. Az Ige méltóságát akarja hangsúlyozni az, hogy ezután
liturgiáját újból nem az oltártól, hanem külön, saját helyről, mintegy az
Ige trónjáról vezeti a miséző pap. Az 1965. január 27-én kiadott új misé-
zési rend, a Ritus Servandus úgy intézkedik, hogy az Ige liturgiáját lehe
tőleg külön papi ülőhelynél (sedes, sedilia) kell végezni, az olvasmányokat
pedig saját fölolvasó helyre, az ambóra utalja. Az Instructio 92. pontja
pedig azt írja: "A celebráns és segédlete számára az egyes templomok
szerkezetének megfelelően ülőhelyeket kell fölállítani, úgy hogy a hívők

jólláthassák, és kitűnjék, hogy a celebráns valóban a hívők egész közös
ségének a vezetője. - Ha a székek az oltár mögé kerülnek, óvakodni kell
a trónszerű alaktól, mert az csak a püspöknek jár."

Szemben oltár esetén, ha a templom nem nagyon hosszú, ajánlatosnak
látszik az ülőhelynek a főtengelyben az oltár mögött való elhelyezése.
Ilyenkor föl kell emelni annyira, hogy az oltár ne takarja el az ülő papot.
A hely lehetőségeihez igazodva nagyon megfelelő lehet akár az oltár mel-
lett, akár hosszú szentély esetén az oltár előtt kissé oldalt, esetleg egészen
a hívek közelében fölállított "sedes". Ha a hely szűk volta miatt nem lehet
teljesen szembefordítani a hívekkel, akkor legalább annyira ferdén kell
állítani, hogy a pap kapcsolatot tudjon tartani híveivel. Az oldalfallal
párhuzamos fölállítás helytelen. A székek helye mindenesetre legyen ál
landó, nem alkalmilag változó, az ülőhelyek alakja pedig a templom
hoz illő.

Az ambó

Az ambónak sem anyagát, sem alakját, sem helyét nem szabja meg
hivatalos előírás. Az Instructio 96. pontja mindössze ennyiből áll: "Úgy
helyes, hogy legyen egy vagy két ambó a szent olvasmányok fölolvasására,
mégpedig úgy elhelyezve, hogya hívők jólláthassák és hallhassák a föl
olvasót." Az tehát az egyetlen követelmény, hogyafölolvasó jól látható,
és hallható legyen. Az ambó kialakításában a legváltozatosabb lehetősé

gekkel kísérleteznek. Készítik fából és kőből, sőt kovácsolt vasból is, egy
szerű könyvtartó alaktól kőtömbig és szószékhez hasonlóan kiképzett mell
védig. Az eddigi tapasztalatok alapján az a vélemény alakult ki róla, hogy
ne legyen magas és ne takarja el a fölolvasót, illetve a homiliát mondó
papot. Alakja illeszkedjék be a templom egyéb berendezései közé és ne
tűnjék jelentéktelennek vagy rögtönzöttnek. Művészileg az a legkívána
tosabb, hogy anyaga és kiképzésének módja egyezzék meg az oltáréval
és az ülőhelyével.

Az ambónak is legyen meg a maga állandó, változhatatlan helye, Hogy
hol, ait kizárólag a látási és hallási viszonyok szabják meg. Szembenoltár
esetén sokan ajánlják az oltár mőgé, a templom hátsó fala elé helyezését.
Ennek az az előnye, hogya pap még akkor is szembe fog nézni minden
hívővel, ha a padok és a hívek három oldalról veszik körül az oltárt.
Akusztikailag is rendkívül kedvező ez a megoldás. mert ha az oltár előtt

álló ambóról történik a fölolvasás vagy a beszéd, azt gyakran zavarja az;
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oltár mögötti falról verődő visszhang. Természetesen az ülőhely is kerül
jön az oltár mögé, ha az ambó ott áll. Ha viszont az oltár elé kell állítani
az ambót, akkor lehetőleg ugyanarra az oldalra, ahol az ülőhely van. Az
oltár előtti sok járkálás nem fest ugyanis jól, különösen ha az Eucharisz
tíát az oltáron őrzik. Ott, ahol a szentély keskeny és mély, az sem szük
séges, hogy az ambó az oltár közvetlen közelében maradjon. El lehet
vinni előre a hívek közelébe, csak ne olyan nagy távolságra, hogy az oltár
tól teljesen elszakadjon.

Lehet két ambót is állítani, de erre kevés a példa. Az egyetlen ambó
és a rajta való prédikálás szépen aláhúzza, hogyafölolvasott és a hirde
tett ige egységet alkot.

Kis templomokban az is előfordulhat, hogy ambó fölállítása zsúfolt-
ságot okozna a szűk térben. Ilyenkor mellőzni lehet, s a fölolvasást és a
beszédet a papi ülőhelynél kell végezni.

Régi templomok átrendezése

Az eddig mondottak csak új templom építésekor valósíthatók meg
maradéktalanul. Viszont itt vannak régi templomaink, az új liturgiát azok
ban is végezni kell. Mi történjék velük? Egyáltalán szabad-e hozzájuk
nyúlni és liturgiánk új követelményeihez idomítani őket?

Elvileg semmi kétség nincs afelől, hogy minden kor emberének jogá
ban áll, hogy a templom belső terét a maga igényeihez igazítsa, még akkor
is, ha az épületet őseitől örökölte. Hiszen a templom Isten és az ember
kultikus találkozásának a helye. Az ember pedig a történelem folyamán
változik és változásai az Istennel való találkozásának is más-más színt és
hangsúly adnak. S egészen természetes, hogy mindez a találkozás terének
kialakitásában is tükröződni fog. S valóban tükröződik is. Nézzük meg
csak ősi templomainkat s látni fogjuk, hogy minden kor embere rajtuk
hagyta kezenyomát. A barokk korban belső fölszereléssel láttak el gótikus
templomokat, a legutóbbi századforduló táján pedig sokszor értéktelen
gyári holmira cserélték a megkopott, de művészi barokk berendezést.

Jogos tehát az az igényünk, hogy örökölt templomainkat a lehetőség

határain belül megújuló liturgiánkhoz alakitsuk. Közben azonban nem
szabad megfeledkeznünk arról a felelősségről, amellyel örökölt kulturálís.
javainkat őrizni és ápolni tartozunk. Templomaink nem műemlékeket
tároló múzeumok ugyan, hanem az élő egyház liturgikus helyei, a törek
vés mégis az legyen, hogy az új berendezés ne tegyen tönkre meglévő mű

vészi értékeket és ne rontsa le a régi térnek a képét. Amikor cselekednünk
kell, sok múlik azon, hogy mennyire értjük meg annak a térnek a szavát,
amely évszázadokon át kifejezést adott a keresztény élet tartalmának.
Minden egyes esetet külön-külön kell tanulmányozni, elemezni és csak
azután dönteni. Nincsenek megoldás-receptek. Véglegesnek szánt átrende
zésnél föltétlenül meg kell hallgatni liturgikus, műemlékvédelmiés építész
szakemberek véleményét.

Az átrendezés legfőbb problémája ez: állítsunk-e új, szembenoltárt a
régi főoltár helyett vagy a régiri kívül? Hiszen liturgikus-lelkipásztori elő

nyei közismertek. Ebben is a helyi adottságok fognak eligazítást adni.
Ha a meglévő oltár igen távol esik a hívektől, mert a szentély nagyon
hosszú és keskeny, akkor fölöttébb kívánatos, hogy a nép közelében ren
dezzük be szembefordított oltárral a templom új liturgikus középpontját.
Művészetileg jellegtelen újabb és újabban fölszerelt román és gótikus,
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templomainknál rendszerint minden nagyobb nehézség nélkül föl lehet
számolni a meglévő főoltárt, mert művészi értékük alig van, elvesztésük
nem jelent szegényedést.

Templomaink zöme azonban a barokk valamelyik változatából való.
S ezekre éppen az a jellemző, hogy az. épület és a belső fölszerelés teljesen
egymásra van utalva. A boltozás, a fali pillérek, a profilírozott felületek,
a stukkók mind az oltárépítmény (retabló) keretéül szolgálnak és nélküle
el is vesztik értelmüket. A barokk térnek a retablós oltár a lezárója és
összefoglalója, az oltárnak pedig a tabernákulum a szíve. Ezért ha az oltár
teljes egészében - a menzával és a tabernákulummal együtt - az ere
deti, akkor nem szabad hozzányúlni. Ha a néptől való távolság miatt állí
tunk is új miséző oltárt, a régit meg kell hagyni és szentségháznak kell
továbbra ís használni. A gyertyatartók számának csökkentésével, a díszí
tés elrendezésével, a terítők minimálisra méretezésével azonban optikai
lag semlegesíteni tudjuk a régi menzát s ezzel jelezzük, hogy most már
csak a tabernákulum alapzatának tekintjük: nem szerepel többé oltárként
s nem jelenti kettőzését az újnak.

Sok templomban az idők folyamán a retablót meghagyva a menzát
és a tabernákulumot kicserélték és a meglévő értéktelen. Ezeket eltávo
líthatjuk, de föltétlenül meg kell tartani a régí értékes retablót a képpel
együtt. Az alját, ahonnan a menza kikerül, természetesen ki kell képez
tetni művésszel. Ha az új oltár a közelben marad, akkor a régi menza
helyére igen alkalmasan odaállíthatjuk a papi ülőhelyet.

Rosszul hat az, ha egymáshoz közel áll az egy tengelyben elhelyezett
régi és új oltár. Ha nem tudunk köztük 6-7 méter távolságot biztosítan i,
és a régi főoltár valóban értékes, akkor le kell mondanunk aszembenoltár
állításáról. Ilyenkor meg kell elégednünk azzal, hogy csak az Ige litur
giáját végezzük a néppel szemközt. Amint Lercaro bíborosnak már idézett
(és a. közben megjelent újabb) levele is hangsúlyozza, a liturgikus meg
újuláshoz nagyon előnyös, de nem elengedhetetlenül szükséges a hívekkel
szemben való misézés. Hiszen ha az Ige liturgiáját a pap a hívek felé for
dulva vezeti, a dialógus és az éneklés révén már gazdag alkalmat nyújt
a tevékeny bekapcsolódásra. Ilyen esetben annál nagyobb súlyt kell fek
tetni a papi ülőhely és az ambó kellő elhelyezésére és kiképzésére.

A teljes átrendezés alkalmával ügyelnünk kell még arra is, hogya ba
rokk templomokban a szószék lényegesen hozzátartozik az egész belső

tér kiképzéséhez. Nem szabad tehát ezeket bántani, még kevésbé a ritka
középkori emlékeket. Múltszázadi, stílusutánzó daraboknál esetenként kell
a lehetőségeket mérlegelni. Nagy templomokban időnként (például trí
duumkor) szükség lehet szószékre. Ambót azonban mindenképpen állít
sunk. Ha a régi szószék is megmarad, akkor az ambó ne akarjon vele ver
senyezni. Legyen egészen egyszerű.

Ne feledjük azonban, hogy a templomok fölszerelési tárgyai nem holt
darabok, hanem együtt élnek a hívekkel. Boldog és szomorú emlékek,
gyermekkorból hozott érzelmek fűződnek hozzájuk, s maga a puszta meg
szokottság is nagy hatalom. Ezért egy templom átrendezéséhez sem szabad
elhamarkodottan hozzáfogni. Alaposan föl kell rá készíteni a híveket,
hogy szinte ők kivánják az új rendet. Ha a pap maga is átérzi, akkor a
híveivel is meg tudja értetni, hogy a változást a zsinat, tehát végered
ményben nem az emberek, hanem a Szentlélek inditása kívánja.

•



Kozocsa Sándor

VÖRÖSMARTY LEVELEZÉSE*

"A te értekezésedről nem szóllok hosszan,
mert dicsérni szemben nem szeretek. elég legyen
az: hogy nekern az különössen tetszett, pedig
bizonyos lehetsz abban: hogy valamint ezt egye
nesen megmondom: el nem halgatnám azt is; ha
állításaíd, vélekedéseid meggyőződésemmel el
lenkeznének ..."

(Deák Ferenc, 1828.)

A legnagyobb magyar költő születésének százados évfordulójára je
lent meg 1900-ban, Székesfehérvárott, a Vörösmarty Emlékkönyv Czapáry
László cisztercita lelkész és tanár gondos szerkesztésében. Az Emlékkönyv
285 levelet tartalmaz, ezek közül 125 Vörösmarty tollából való, 160-at
pedig őhozzá írtak. Az azóta eltelt több mint félszázad során sok új levél
került elő. Ennek az új Vörösmarty-hagyatéknak legalaposabb ismerője,

Brisits Frigyes - Gyulai Pál óta Vörösmarty életének és műveinek leg
nagyobb tudósa - vállalkozott az anyag felkutatására és tudományos
értékelésére. A Vörösmarty kritikai kiadás (Akadémiai Kiadó) 17-18.
köteteként 1965-ben megjelent levelezésben már 396 levél található, ebből

kereken 200-at Vörösmarty írt, 196-ot pedig őhozzá írtak. Fél évszázad
alatt tehát majdnem kétszeresére emelkedett a költő ismert sajátkezű

leveleinek száma. De a 200 levelet így is aránytalanul kevésnek tartjuk,
mégha tekintetbe vesszük is azt, hogy Vörösmarty nem szeretett levelet
írni és, hogy aránytalanul sok levele megsemmisűlt. Főleg politikai vagy
magánjellegű levelezése erősen hiányos, amit konkrét esetekkel is bizo
nyítani lehet: így például Pázmándi Dénes, volt 48-as főispán, amikor
megtudta, hogy lakásán házkutatást készülnek tartani, a kompromittáló
iratokat - többek között Vörösmarty leveleit - megsemmisítette. Csodá
latos módon nem kerültek elő a Deák Ferenchez küldött Vörösmarty
levelek sem, erre vonatkozóan azonban Gyulai Pál feljegyezte, hogy ami
kor Vörösmarty életrajzán dolgozott, adatokért elsősorban Deákhoz, a
költő egyik bizalmas barátjához fordult. A haza bölcse "indiszkréciónak
minősítette a dolgot s az egész levélköteget az égő kályhába dobta". Ennek
ellenére Brisits mégis azt hiszi, hogyaDeákhoz írt levelek "javarészt ma
még ismeretlen helyeken - lappanganak". .

A levelezés gondozója találó és plasztikus képet rajzol a levélíró VÖ
rösmartyról: "Gondolnunk kell arra, hogy azoknak a leveleknek a zöme,
amely~knek ma ismeretében vagyunk, Vörösmartynak 1825-től 48-ig ter
jedő életszakából valók. Ezek az évek összeesnek Vörösmarty írói, akadé
miai, közéleti és literátori munkásságának legelfoglaltabb szakával. Zsú
folt: költői ihlettel telített, tudós, kiadói, szerkesztői, színházi, majd poli
tikai és társadalmi munkától elhasznált, kenyér-gondok terhétől is meg
hajlott esztendők, amelyek lelke minden pillanatát állandó feszültségben,
zaklatottságban és sokszor remegésben tartották."

A levelezés tanúsága szerint Vörösmarty költői pályakezdésére jelen
tős befolyással voltak ifjúkorának ihlető, Ielkesítő pap-barátai: Klivényi
Jakab, Teslér László, Juranits László, és nem utolsó sorban az Ovidius
fordító Egyed Antal. Utóbbi tervezett - Vörösmarty Zalánját megelőzően

• Sajtó alá rendezte: Brisits Frigyes.
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- "hősi epopeiát" Árpádról, amelyről már 1822-ben azt írta: "Atyáink
harczait irni fogám, ment e sikerrel elő? Fájdalom! a környülmény azt
csirájában eloltá!" Ez a negatívum is serkenthette talán Vörösmartyt, hogy
ami Egyednek nem adatott meg - a nemzeti nagy mű létrehozása - azt ö
megvalósítsa. Ez is megerősít abban a régi véleményemben, hogy a Zalán
megírására nem Aranyosrákosi Székely Sándor gyatra kis "eposza", "A
székelyek Erdélyben" (1823) adott ösztönzést - ahogyan azt Gyulai Pál
nyomán irodalomtörténetírásunk még ma is tanítja - hanem annak esz
méje már jóval előbb felvillant Vörösmarty költői képzeletében. Hiszen
éppen Egyedet biztatta az "ezernyi csata" megírására, mert "mi egyéb,
ha nem a harczok, tarthat meg akármelly országot?" Egyedet lelki és szel
lemi rokonának érezte s erről így vallott: "én s te együtt zengjünk az
üdülő honnak örömdalt". A fiatal költő, hivatásáról is megnyilatkozott:
"elő fogom néha félben maradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi
kedvemet: de teszek, a mennyit tehetek, s ennél többet, úgy tartom, senki
sem kíván. így élek, s andalgok a gyönyörű tájon, melly csendes örömü
lelkemmel épen megégyez. Munkára virradok, avval nyugszom el: szüne
tem igen kevés. Ha fogynak dolgaim, újakat keresek; mert ezek elszórják
némelly aggodalmaimat. Csüggesztő kedvetlenség ritkán hat szívemre;
mert tudok bízni a jó Istenben, s míg ez így marad, nem tartok semmitől.

Az unalom ellen csak egy rendű foglalatosságom is elég oltalom; változó
érzéseim pedig, mellyeket a költészség (szabad legyen mondanom) lelke'
még tündérebbekké tesz, azt egészen ösmeretlenné teszik előttem."

A vele majdnem egykorú Klivényit is felkeresi verses leveleivel, s az
ifjú pap lélekbelátóan tragikus felismeréssel válaszol: "a kinek Magyar
a szíve, azaz: egyenes, érzékeny, és büszke - az ide nem való". Majd
hivatásában véli megtalálni lelki nyugalmát, bár az ilyen gondolatok,
mint "az okosság arra bír, hogy tűrjek, mivel szép tűrni, s nemes dolog:
az könnyíti fájdalmaimat, midőn kecsegtet, hogy rövid idő alatt megszűn
nek", - és más ehhez hasonló nyilatkozatok mélyen fekvő sebet takarnak.

Pap-barátainak - akik között Teslér Lászlónak a költő egész életén
végighúzódó ösztönzéséről sem szabad megfeledkeznünk - jelentős irá
nyító befolyását ugyancsak vidéken élő két költő-jelölt barát hatékony
írói kapcsolata követi: az Aradon élő Ossian-fordító Fábián Gáboré és a
lelkes irodalomszervező Stettner (később Zádor) Györgyé. Utóbbival oly
annyira összemelegednek, hogy Vörösmarty egyedül neki lebbenti fel csa
lódott szívének legféltettebb titkáról a "soha el nem feledés" fátyolát, neki
vall egyedül Perczel Etelkéről. s ezzel mintegy Stettner kezébe juttatja, el
nem küldhető szerelmes leveleit, irodalmunknak ezeket az utól nem ért
bájú és tisztaságú szerelmi vallomásait, amilyenekhez foghatóról még csak
egyről van tudomásunk: arról, amelyben a félig gyermek ifjú Madách,
alig két évtizeddel később, mint Vörösmarty, Lónyay Menyhértnek vallja
meg a jóbarát huga, az ugyancsak Etelkének becézett tíz év körüli "hölgy"
iránt táplált olthatatlan és gyötrő érzéseit.

Az említett fiatalokkal, Fábián Gáborral és Stettner Györggyel együtt,
talán éppen utóbbinak köszönhetően, ismerkedik meg Vörösmarty Deák
Ferenccel, azzal a nála néhány évvel ifjabb baráttal, akit élete utolsó
percéig ott találunk a küzdő és szenvedő költő mellett. És a közös iro
dalmi, valamint a nemzet sorskérdései iránti aggódó érdeklődés barátsá
gukat fokról-fokra mélyíti, gazdagítja, színezí. Vörösmarty korai leve
lezésében a legemberibb hangot Deák Ferenc ütötte meg. Mennyire nagy
kára irodalmunknak, hogy a "haza bölcsé"-nek reflexióit kiváltó Vörös-
marty-levelek egyelőre elveszetteknek tekinthetők.



Nem mindennapi érdekességű Csató Pál, a reformkor tehetséges el
beszélőjének jelentkezése Vörösmarty irodalmi életében. Ez az igazán
nagyrahivatott író mennyi őszinteséggel kereste fel kongeniálisnak érzett
kortársát, s már első jelentkezésében olyan hangokat hallatott, melyek
szokatlanságukkal és igaz szókimondásukkal Vörösmarty figyelmét fel
kelthették: "úgy látszik - már 1828 elején írta -, hogy a magyarnak sem
nyilvános élete, sem állandó, alapos literaturája nincs még, és soká leszsz!"
Vajon ez a megjegyzés nem gondolkoztathatta el mélyen éppen azt a VÖ
rösmartyt, aki nemcsak korának, hanem az egész magyar literaturának
egyik legnagyobb alakja? Sajnos majdnem kizárólag csalt a hiúság és a
literatori pályán gyakran észlelt féltékenység válthatta ki Csatóból azt
az ellenérzést, hogyatriásznak (Vörösmarty - Toldy - Bajza) mindvégig
legkegyetlenebb, szerinte elvi síkon harcoló ellenzékévé legyen. Hiszen
nemcsak Csatónak volt ennyire lesújtó véleménye irodalmunk akkori álla
potáról; maga Vörösmarty néhány évvel később, "szegény Virág" halálá
val kapcsolatban, szintén hasonlóképpen elmélkedik: "halála mint több
nyire minden literatoré rettentő például szolgálhat mindenkinek, ki az
ügyefogyott magyar literatura kopár mezejére, az élet útjáról eltévedni
elég boldogtalan." Egyébként a fiatal Vörösmarty nemes lelkületére jel
lemző, hogy a Bajza által olyan kíméletlenül, de mindenkor igazságos
fegyverrel vívott Csató-harcok hevében sem felejtkezett el emberméltó
ságáról és a humánus "férfi-munká"-ról, mely egész pályája során előtte

lebegett. Csa tót nagy tehetségű, de gyenge, befolyásolható jellemű írónak
tartotta, és mégsem akarta "a nyakát kitörni". Erre vall Brisits rendkívül
finoman megfogalmazott jegyzete is: "Csató és Vörösmarty egymáshoz
viszonyulásának problémája azonban bonyolultabb. Az azóta előkerült

levelek igazolják, hogy Csató, pályája elindulásakor, mennyire tisztelte
Vörösmartyt, s mennyire hatása alatt állott. Vörösmarty kezében e küz
delem folyama alatt ott voltak e levelek. Miért hallgatott róluk, miért nem
használta fel őket nyilvánosan Csató ellen? Csak az magyarázza meg
ezt a kérdést, hogy Vörösmarty bármennyire elítélte is Csatót, sajnálta is,
hogy ez a voltaképpen tehetséges ember, ennyire eltévelyedett., Szerette
volna, ha Csató jobb célra használja fel kétségtelenül meglevő képességeit.
Erre utal a - Fábián Gáborhoz 1838. július l-én írt - levélnek ez a mon
data: ,Mind e mellett örömest visszaváltanám, ha gazdag ember volnék'."
És ugyanakkor, amikor Bajza gátlás nélkül, de tegyük hozzá, hogy jogos
igazságossággal használta fel Csatónak egyéb kompromittáló írásait, Vö
rösmarty "hallgatott róluk". Az éles irodalmi harc végülis Bajza győzel

mével végződött. Csató letörve ismerte be vereségét, és vonta le annak
következményeit, kijelentve, hogy ,,'" szemleírói tollamat leteszem",
mégis, talán nem járunk messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy ebben
a "fegyverletételben" Vörösmarty kétségtelenül humánus magatartása is
közrejátszhatott.

A harmincas évek elejéig tartó korai levelezésnek egyik legnyomósabb
tematikája: a magyar nyelv művelésénekés pallérozásának kérdése. Ekkor
áldozott az ifjú költő sok időt és energiát ezeknek az elméleti és gyakor
lati kérdéseknek tanulmányozására, illetve tökéletesítésére: így, a 25 éves
Vörösmarty 1825. december 12-én, Stettner Györgyhöz írt nyelvészkedő

elmélkedésében máris kiforrott nyelvtudósként mutatkozott be.
Nem kevésbé jelentős a levelézés-gyűjtemény műfordításunk korai

történetének kutatói számára sem, sőt ebből a szempontból is forrásjellegű
kiadványnak számit. Gondolunk itt elsősorban Kazinczy Ferenc fordítói
törekvéseinek primér-jellegű vallomásaira (például Sallustius-fordítása),
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valamint Fábián Gábor műfordítói működésének kialakulásáról és kezdeti
állomásairól is a levelezés alapján értesülünk: Fábián már a múlt század
elején, éppen Vörösmarty sürgető biztatására, a Frithiof-époszból átülte
tett részleteket és azok éppen az általa (Vörösmarty) szerkesztett Tudomá
nyos Gyűjtemény című folyóirat melléklapjában, a Koszorúban (1828)
jelentek meg.

A Fábiánnal folytatott levelezésben a kritikára és a cenzúrára vonat
kozó elvi jelentőségű kijelentések találhatók, mint például: "Ha már a
cenzúra - irta1828-ban Fábián Gábor - még itt is despotizál, hol az író,
ki helyheztetését ismervén, tudja mi szabad és mi nem, semmi sértést nem
gyaníthat: akkor jobb vagy soha tollhoz nem nyúlni, vagy Amerikába
menni és ott írni."

Nem lehet meghatódás nélkül olvasni a levelezésnek Kölcsey Ferenc
követi működésére vonatkozó részleteit. Amikor a nagy költő-politikust

a követségről való lemondásra kényszerítik, Kölcsey tisztelői mozgalmat
indítanak arra, hogy követi működésének emlékére díszérmét veressenek.
Pozsonytól Pestig megindulnak a tervezgetések, Vörösmarty is részt kíván
venni, a mozgalom eredménye: Wesselényi ellen egyik vádpontként hasz
nálták fel, és amikor a "Kölcsey érdekében történt megmozdulásról tudo
mást szerzett a rendőrség, ebből kifolyólag megfigyeltette Vörösmartyt" .

Ahogy a levelezés a szabadságharc felé közeledik, egyre gyérebb és
szűkszavúbb: érezhető, hogy Vörösmarty levélírói és levélírást-ihletö ener
giájában törés állt be, ami elég korai haláláig tartott. Mégis, még ebben
a tragikus évtizedben is világító fényként ragyognak feleségéhez írt sorai.
A bújdosó férfi nosztalgikus beletörődései a változtathatatlan helyzetbe,
a szerető hitves utáni lélek-sóvárgás kínjai, és a gyermekeiért aggódó apa
vergődései tükröződnek azekben, a már fel bomló idegzettel papírra vetett
szomorú levelekben. Érezhető rajtuk a nemzet elbukásának szörnyű ese
ményein merengő tépelődés, a barátok és eszmetársak elvesztésének fáj
dalma, valamint a szűkebb értelemben vett otthon: a kis család szétomlá
sának veszélyes lehetőségén tehetetlenül vívódó szenvedély belső magába
roskadása - s mindezek nyomán a meghasonlás lassan kibontakozó lelki
folyamata.

Beszámolónk végére értünk: Brisits Frigyesnek a rendkívül gondosan
szerkesztett levélgyűjteményt összefűző, a levélíró Vörösmartyról szóló
tanulmánya önmagában is tökéletes, a magyar tudományos értekező próza
mesterműve, az árnyaltan finom, a homályokat megvilágító stílus művészi

remeke. A levelekhez fűzött jegyzet-apparátusban pedig egy egész élet
Vörösmarty-kutatásainak gazdag eredménye található, olyan teljességgel
kitárulkozva, mintha egy hatalmas Vörösmarty Múzeum épületében újabb
és újabb, eddig nem ismert kincseket fedeznénk fel. És hogy ezekben a
"száraz" adatokban is mennyi költői lendület található, erre csak egyetlen
példát mutatunk fel: "Börzsöny - vagy ahogy a XVII. században írták:
Berseny, a múlt század elején pedig: Börsön - Bonyhádtól félórára eső

kis puszta, Perczel Sándor néhai birtoka. Szelíd magaslaton áll, a Völgy
ség lágyan hullámzó vonulatai között. Igazi kies hely, kedves táj,amilyen
nel tele van hintve az egész vidék. Körülötte nincsenek zordon méltóságú
hegyek, fáradtan omló várromok, titokzatos mélységű őserdők. A történe
lem minden fájó emléke, melankóliája hiányzik róla. Olyan, mint egy
derűs csendben mosolygó, mezei park, minden világos, szabad, áttekint
hető rajta. Van benne valami, ami emlékeztet a nyéki tájékra. Csak ennek
egyenesebben sík a rnesszesége, történelmibb a tájhangulata és magyaros
a környéke."
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A SÁSKAEVŐ
Irta Kézai Béli,~

Ben Samrai, a sivatagok prófétája, a "nagy Sáskaevő", már százéves
is elmúlt, mire különös kiválóságának híre Isten trónusához eljutott.

Az Úr meg is jegyezte feddően:

- Ez a Samrai sokáig inkább a csökönyösségével, mint erényes cse
lekedeteivel vonta magára a figyelmet. Valósággal kikönyörögte, hogy
fordítsuk rá tekintetünket.

Isten megengedte tehát: tűzzenek ki az időben egyetlen órát Samrai
különleges életének megvizsgálására. Legfelsőbb elhatározását így indo
kolta:

- Nemde törődnünk kell a legutolsó sivatagi sáska sorsával is? Sam
rai pedig - mi tagadás - érdemesebbnek bizonyulhat majd ama' sás
kánál.

Mihelyt a kijelölt óra elkövetkezett, Isten útra bocsátotta Angyalát
és megparancsolta, jelenjék meg Samrainak álmában.

Az Angyal azonnal alászállott és ébresztgetni kezdte a szendergő pró
fétát:

- Ne ijedezz, Samrai. Csökönyös kérésed meghallgatásra talált az
Úrnál. Elküldött, hogy latra vessem életed dolgait a legkisebbtől a leg
nagyobbíg, a szemfényvesztőktől az érdemesekig.

- Rendelkezz velem, ó fényesarcú Angyal. ítélj rólam méltányosan.
Isten a tudója, mily csekély értékűek a cselekedeteim, mily satnyák az
érdemeim. Kívánságaim számát tekintve pedig éppen nem voltam tola
kodó. Száz év óta csak egyetlen kívánsággal zaklattam az Urat, - "csö
könyösen".

- Igaz: csak egyetlen kéréssel, de nem éppen a legszerényebbel 
lobbant az Angyal szigorú hangja. Majd így folytatta: - Urunk már meg
szokta, hogy teremtményei legszertelenebb kívánságaihoz is jó arcot mu
tasson. Ök ugyanis kivétel nélkül csak jót: dicsőséget, pénzt, jó feleséget,
sok gyermeket és kimeríthetetlen egészséget kívánnak maguknak. Fele
barátaik számára viszont csupa rosszat: dögvészt. halált, nyomorúságot.
Te azonban: mindezeknél töményebbet kívántál. Olyasmit, ami mindent
magában foglal és jócskán felülmúl ...

Samrai a váratlan öröm s a megtiszteltetés hullámverései között ki
mászott barlangi vackából. Ime, itt az elmulaszthatatlan alkalom, - gon
dolta -, hogy az Úr küldöttje előtt ünnepélyesen megismételje prófétai
pályafutásának egyetlen éltető kívánságát:

- Személyes hasznomra vagy mások kárára soha, semmiféle kíván
sággal nem zaklattam az Urat ... Tiszteletreméltó nagybátyám, aki már
az ősatyák korában is rangos prófétának számított, jól a szívembe véste:
"Sohase zaklasd Istent holmi apró-cseprő kívánságokkal. A prófétai szár
mazás jogán te is nagyobbra születtél". Száz éven keresztül, minden éber
percemben csakis arra kértem Istent: tegye, hogy színről-színre láthassam
Öt. Remélhetem végre? ...

- Nagyralátó vagy és tudatlan, - intette le a bőbeszédű prófétát az
Angyal. - E két fogyatékosság különben is összefügg. Ami pedig a színről
színre látás kegyelmét illeti, tudnod kellene, hogy annak ajándékával csak
a megboldogult lelkeket tünteti ki az Úr. Te azonban egyelőre még a földi
világ foglya vagy. Tudomásom szerint az Úr nem is akarja elvágni mind-
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járt az életed fonalát. Legszentebb véleménye szerint ugyanis, te még
nem értél meg egészen a halálra. Sem a jóra, sem a rosszra. Száz esztendő

Istennél egyetlen szemvillanás ... Ellene vethetnéd ugyan: Isten hányszor
meglátogatta az ősatyákat! Abrahámot, Mózest és másokat. Ök azonban
súlyos szenvedésekkel fizették meg e látogatásokat. Ezekkel Isten inkább
sújtotta, mint felmagasztalta kiválasztottjait ... Nézz magadba és magad
körül. Miféle érdemeset cselekedtél életedben?.. Barlangod és vackod
undorító. Remeteséged fészkét kietlen sivatag övezi hétnapi járóföldre az
emberlakta helyektől. Végső soron: száz év alatt semmit sem tettél. AL
elviselhető élet legcsekélyebb feltételét sem teremtetted meg sivatagi ma
gányod körül ...

Samrai lármás tiltakozással leplezgette fel-feltörő szégyenérzését:
- Jöjj, uram, ki a napvilágra. Megláthatod odakint, milyen dúster

mésű datolyapálma virágzik e csúf barlang árnyékában. Tövéből pedig
háromsugarú forrás fakad.

Az Angyalt kissé elkedvetlenítette Samrai korlátoltsága, de azért tü
relmesen szólt:

- A forrást is meg a datolyát is Isten akarata fakasztotta. A magad
elgondolásából vagy erőfeszítésébőlegy kődarabot sem tettél odébb. Egyet
len ibriked, tálkád sincsen, amivel vendégeidnek szolgálhatnál. Hálóhelyed
vackát is az ősvilág medvéi mélyesztették a sziklába.

Samrai elhűlt: hogyan is fogadhatná a legszentebb Vendéget, ha egy
szer erre sor kerülne? A perzselő szégyenérzés azonban inkább fokozta.
mint csillapította nyakasságát. Elkeseredetten védelmezte százesztendős

élete vélt igazát
Aprólékosan arról kezdett beszélni, hogy ifjúságának bűnei és az em

berek gonoszsága elől miképpen menekült éppen ebbe a sivatagba, ami
"a földkerekség legkietlenebb szöglete". Ezzel azt akarta kifejezni, hogy
ezen a helyen csak olyan bátor és elszánt ember verhetett gyökeret, ami
lyen ő volt világéletében.

- Ezen a rettenetes tájon - folytatta - hajdanában csak oroszlán
bőgés és sakálugatás hallatszott az égre. Amióta én tanyázom itt: csupa
imádság, édesszólamú zsolozsma száll oda fel. Ez a változás - úgy szélván
- korszakfordító a világ e szögletében. Ha csupa földi tevékenységgel
töröm az életem, ugyan, mire jutottam volna. Házépítés, szántás, vetés,
mi egymás, úgy elszívja az életerőt, mint vizet a homok. Csontjaimat is
már rég elporlasztotta volna a kegyetlen sivatag, ha ilyen hívságos tevé
kenységre pazarlom a drága időt. Én azonban még most is itt vagyok,
százévesen és rendületlenül! Drága nagybátyám arra tanított: "Legjobb
cselekvés az istenvárás".

Mindezt kihívó, szinte ugrató gúnnyal hangsúlyozta. Az Angyal azon
ban egykedvűen hallgatott.

Samrai rábeszélő hangon folytatta:
- Fontold meg, ifjú uram, vajon Isten dicsőségét szelgáltam volna,

ha virágzó oázist teremtek ezen az átkozott helyen? Oázist vendégfoga
dókkal, nyájakkal, gyümölcsökkel. Hej, aligha! A sivatag minden éhen
kórásza, rablója, duhaj kereskedője naphosszat itt tivornyáznék, Parázna
gajdolásuk elnyomná zsoltáraim szárnyalását... Mondd: miféle érdem
szerző munka az, amely laza erkölcsű emberek szabadosságát inkább elő

segíti, mint korlátozza? Ilyesmit aligha akarhat az Úr - kiáltotta őszinte
meggyőződéssel.
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Az Angyal csillapítóan mosolygott:
- Samrai, te nemcsak csökönyös vagy, hanem csalafinta is. Szócsa

varó. Látványos érveiddel azt a titkos igyekezetedet leplezed, hogy olyan
kegyben részesülj, ami még nem illet meg. Beszéded heve elárulja, milyen
1táprázafok és átlátszó tévedések hálójában vergődsz itt. Gyerünk innen
a szabadba! Hátha kijózanodsz odakint!

S amint kiléptek az égető fénybe, az Angyal alakja mögül egyszerre
eltűnt az égi glória. Samrai szinte kiábrándultan nézett végig látogatójan.
Napégette fiatalember állt előtte, viseletes, szellős paraszti gúnyában.
Öltözete a sivatagi pásztorokéhoz hasonlított, akik igen ritkán vetődnek

-erre a tájra, elcsigázott nyájaikkal. Samrai nem is titkolta csalódottságát:
- Ha nem láttalak volna az imént odabent, teljes fényességedben,

azt hínném csúfos káprázat játszik velem.
- Mindig is káprázatok között élsz, Samrai - csattant az ifjú hangja.

- Ezek szerint méred cselekedeteid értékét is. Mindez pedig tévedésekbe
sodor. A tévedés meg a bűnök útvesztőjébe taszít.

Samrait mellbe vágta a szó, Ű és a bűn! Torkát vad keserűség fojto
gatta, gyermeki sírás. Százéves élete egyetlen örvényként tárult fel alatta.
Szédülten kapott az ifjú erős vállához:

- Tehát bűnösnek ítél engem Isten küldötte? - kérdezte.
- Az eddig ismert tények alapján kétségtelenül bűnösnek. Nagyra-

látónak, tudatlannak, számítónak, vad káprázatok és hiú tévedések rab
jának: E tényeket jelentenem kell ...

- Úgy, akkor pálcát tör fölöttem az Úr is?
- Kivételt mindig tehet. Ne ess kétségbe, öreg. Isten végtelenűl ir-

galmas.
Samrai összeszorította száját, de százéves szemének mély odvai köny

nyel teltek meg s végig patakzottak cserzett bőrének ráncai között. Erőt

lenül buktak elő a szavai is.
- Hozzám már nem jöhet el az Úr. Magam cselekedtem, hogy köze

lembe se férjen. Akkor miért is éltem? ...
- Ismétlem, Samrai, ne ess kétségbe. Isten szereti a bűnösöket is.

Gyakrabban látogatja őket, mint az igazakat. Mondhatnám: többet vesző
dtk is velük, hogy kiszabadítsa őket tévedéseik kötelékeiből.

- Mondd ifjú uram, most már mit cselekedjem?
Az Angyal biztatóan intett:
- Jer, pihenj le a forrás mellett. A hűs ital megpezsdíti a fáradt el

mét. Beszélgessünk. Kutassuk fel együtt életed minden zugát. Életed siva
tagában bizonyára rejtezik valahol egy tenyérnyi oázis, ami lényeges, ami
-értékes, ami jó.

Samrai bütykös keze az ifjú kezével kulcsolódott össze. Hagyta vezet
tetni magát a forrás felé, a datolyafa árnyékába. Ott aztán megadóan le
dobta magát a viz mellé, könnyes szemét a szelíd áramiásba merítette és
hosszasan ívott. Nyugtató hűvösség áradt szét a testében. S mintha ez a
belső áramlás hirtelen felszabadította volna életének egyéb emlékeit is,
beszélni kezdett. Csupa olyan dolog jutott eszébe, amikre eddig alig figyelt.

- Beszélj, hallgatlak - hallotta az angyali biztatást.
- Amikor ifjúkoromban idevetődtem - vallotta - társaim csupa

állatok voltak: oroszlánok, hiénák, hollók és sáskák. Meg különféle han
gokon rikácsoló, egyéb vadak. Lármájuk és vadságuk elől más menekvé-



sem nem volt, csak a barlang. Kétségbeesve láttam, hogy a zűrzavar köze
pett elpusztulok. Isten dicsőítésére alig volt szavam, erőm, időm.

- Megnyugtatlak. az Úr javadra írta e kiesést. Viszont kevéssé mél
tányolta bűvészkedésedetaz oktalan állatokkal - vetette közbe az Angyal.

Samral azonban nem figyelt oda:
- Különböző ügyeskedéssel lassanként magamhoz édesgettem az ál

latokat. Sikerült nemcsak elhallgattatnom, de arra is ránevelnem őket,
hogyerejükkel, húsukkal engem szolgáljanak.

- 0, te zsarnok! - kiáltott az ifjú az aggastyánra.
Samrai egyre jobban belelendült az emlékezésbe.
- Boldogan és versengve szolgáltak valamennyien. Nagy gondot for

dítottam az állatok szeretetének és ragaszkodásának felkeltésére. E tekin
tetben a legcsodásabb eredményeket értem el, A hollók például, időnként,

mintha összebeszéltek volna, hirtelen eltűntek. Kirepültek az emberi vi
lágba, hogy néhány nap múlva csőrükben fügével, narancesal és egyéb
ínyencségekkel térjenek vissza hozzám.

Samrai már mosolygott. Régi. magabiztossága visszatért.
- Egy öreg hollóm tetteivel kapcsolatban valóságos legendakör ke

letkezett! Pedig a történet szinigaz. Ez a holló oly találékony volt és vak
merő, hogy éveken keresztül, szinte hétről-hétre, egyenesen a Helytartó
konyhájáról csent el részemre egy-két ízespalacsintát. Őfensége egész sza
kasz íjászt mozgósított a holló ellen. Ráadásul a helytartó vérdíjat tűzött

ki a fejemre. Kidoboltatta: nemcsak lecsukat, hanem ízenként sajtoltatja
ki belőlem az elcsent palacsinták ellenértékét. Amilyen ördögi fajzat, tu
dom, meg is tenné, ha megkaparinthatna. A vérdíj azonban nem kecseg
teti a sivatag pásztorait, akik szeretetükbe fogadtak. - Inkább a nyelvü
ket vágatják ki - üzenték -, semhogyelárulnák rejtekhelyem. Hálásak,
amiért tisztán megőrzöm számukra a hármassugarú forrás vizét és össze
gyűjtöm nekik a lehullott datolyát. Mindez nagy kincs a pásztornép szá
mára. Szeretettel adom nekik, hadd vigyék Isten nevében ...

E szavak hallatára az Angyal nagyot kiáltva felugrott. Karjai közé
ragadta az aggastyánt s a magasba emelte. Forogni kezdett vele oly pe
helykönnyűmozdulatokkal, mintha a nyakigláb vénember gyermekké vál
tozott volna.

- Látod-e Samrai! - kiáltotta őszinte megkönnyebbüléssel - végre
mégis csak akadt valami, s nem is kevés, ami értelmet adott életednek,
s ami érdemessé tett Isten előtt is.

- Értem már, ifjú uram! Hálás szívvel értem! - lelkendezett Samrai
és imbolyogva bontakozott ki az Angyal karjai közül.

- A pásztorok szeretete élő sövényt font barlangod köré - magya
rázta az ifjú. - S e szeretetet te fakasztottad. Mintha csak várat építettél
volna a sivatagban, láthatatlanul is valót, ami erősebb a Helytartó minden
várainál és fegyverei erejénél, Ez a te legnagyobb tetted, a legnagyobb
érdemed, ami megszabadít téged ... A többi, amit az állatok csodás szol
gálatairól mondtál el, csak az emberek szemében érdem. ügyeskedés,
varázslat. Ez azonban nem kisebbíti napvilágra került érdemed értékét ...
Jutalmul megérdemled, hogy közöljek egy titkot veled: Isten régóta tud
erről az érdemről, csak arra várt, mikor szerzel róla tudomást önmagad
előtt is ... Velem együtt most ő is örül. Engem azért küldött, hogya lát
ványos érdemek s a varázslatok káprázatai közt fellengző értelmedet az
igazi érdem felismerésére, s az istenszolgálat helyes útjára vezessem. Éle-
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ted kacatjai közt keresgélve ime: magad találtad meg az elmondásra méltó
érdemet. Magad találtad meg az egyetlen helyes cselekvési módot. Ezzel
vége is szakadt tévedéseid nyugtalan korszakának. Most már egyenes úton
jársz. Érhet a jövőben akármilyen csapás, megpróbáltatás, utad végén
mégis Istennel találkozol.

- Hálát adok Istennek, hogy eképpen megvilágosította értelmemet.
Szívből köszönöm a te segítségedet is - hálálkodott a próféta és leborult
az Úr küldötte előtt. Az Angyal pedig lehajolt, s míntegy a fiúi tiszteletadás
jeléül a próféta aszott orcáit megcsókolta. Aztán hirtelen sarkon fordult
s gyors léptekkel nekivágott a sivatagnak. Oly sebesen haladt, hogy
szinte átugrotta a homokbuckákat.

Samrai hiába marasztalta, öreg lábaival hiába baktatott utána, az ifjú
egyszer sem pillantott hátra. A próféta leroskadt a homokra. S bár szíve
csordulásig telt vígasztalással, mégis keserves sírásra fakadt. Hosszú éle
tében még sohasem érezte magát ennyire magányosnak. Kimondhatatlan
sóvárgással nézett a távozó után. - 0, miért is hagytál 'el engem! Bárcsak
veled szállhatnék most már! - panaszolta. Az Angyal eközben egyre
gyorsabban távolodott, alakja mindegyre kisebbedett. És abban a pillanat
ban, mihelyt végleg eltakarta volna őt a homokbuckák utolsó taréja, rob
banó égzengés közepett, hirtelen szélvihar támadt. S a homokvihar neki
lóduló hullámai mintha máris magasba ragadták volna a picinyke alakot.
Akkor már nem a pásztorfiú volt, hanem villámló szárnyakkal csapkodó
Angyal: Isten hírnöke. Samrai hatalmas barátja és megszabadítója.

A próféta megfélemedve menekült vissza barlangjába. Fuldokolva
rejtőzött el vackában. Újra megpróbált imádkozni. Gépiesen mozgó sze
derjes szájára segélyt kérően bámultak a barlangba menekült állatok is.
Oroszlánok a kölykeikkel, gazellák a porontyaikkal. Meg egy falkára való
sakál is.

Napokig tombolt a homokvihar odakint, míg végre megkushadt a szél
és elfáradt az örjöngő homok. Az állatok zsibongva tódultak ki a szabadba.
Utolsónak Samrai mászott ki.

Igézően szép pusztai hajnal volt, oly békességben derengő, amilyen
nem volt e kietlen tájon a világ teremtése óta.

Samrai a forráshoz kúszott. A háromágú vízsúgarat kiásta a mély
homok alól. Odaszólította az állatokat és mondotta nekik:

- Igyatok szegénykéim!
Mikor aztán valamennyien teleszívták magukat az üdítő itallal, Sam

rai utolsónak térdelt a forrás fölé, hogy enyhítse szomját és megtisztál
kodjék.

A datolyapálmáról rengeteg csümölcsőt vert le a vihar, de különösebb
kár nem érte a törzset, sem az árnyékot osztó ágakat. A fáradt fa látható
megkönnyebbültséggel himbálódzott a hajnali szélben. Ismét boldog volt
és szabad.

Samrai állatai pedig fellakmározták a szertehullott gyümölcsöt és las
san elszéledtek a pusztában. A próféta szabadjára engedte őket. Az orosz
lánok kedvükre bömböltek,a sakálok vidáman sivalkodtak. Így volt ez
régen is, Samrai ifjúkorában. Így lehetett ez a világ teremtésekor is, fel
téve, ha itt volt egykor az Édenkert, ősszüleink első hazája.

Samrai hosszú-hosszú időre ismét egyedül maradt. Nappal a magasan
szálló felhőket nézte, éjjel a csillagokat. És várta Istent, de nem vakmerő,

bizakodással, hanem alázatosan.
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Ekkor az egyik napon, éppen délfelé, oly esemény történt, aminek
látványa a próféta megviselt szívében még a homokvihar keltette rémü
letet is felülmúlta.

Ugyanis, átellenben azzal az útiránnyal, ami felé Samrai ifjú látoga
tója egykor eltűnt, tehát a szemközti buckák peremén, egy lovascsapat
bukkant fel.

A libasorban poroszkálok igen vontatottan és bizonytalankodva mo
zegtak előre. Alig hagyták el az egyik homokdombot s felhágtak a má
.sikra, mindjárt szétszóródtak, Mintha lekaszálták volna őket, ember és ló
egyszerre vágódott el a homokon. A csapatból alig néhányan tartották
erősen magukat. S ezek korbáccsal, dárda végével hajszolták előre a le
maradókat, a segítségért kiáltozókat, az emberi hangon síró lovakat. Le
hettek vagy ötvenen. Azoknak is fele sebesült, fegyvertelen.

Samrai a meglepetéstől, de a segítés készségétől is hajtva futott és
integetett feléjük. Amint azonban az élen baktató, hatalmas termetű lovas
közelébe ért, szeretett volna hirtelen a homok alá bújni. Mert az elébe
kocogó lovas nem volt más, mint a Helytartó. Tévedhetetlenül ráismert,
bár szemtől-szembemég sohasem látta. A pásztorok elbeszéléseiből, leírá
saiból ismert rá. Ráismert tűzvörös körszakálláról, vállig omló hajáról.
S ha ezekről a jelekről nem, de majomszerűen lapos orráról, vaskos szá
járól, apró, mélyenülő fekete szeméről okvetlenül felismerte ellenségét.

- Elvesztem - suttogta tehetetlen fájdalommal, de nyomban ezután
rendíthetetlen bátorság, s valami különös öröm kerítette hatalmába.

- Ime, a próbatétel! A próbatétel! - mondta ki nyugodtan a szót.
Aztán Istenre gondolt, aki valahol nagyon megverhette a Helytartót és
seregét. Aztán a pusztába kergette.

Tétovázás nélkül megragadta a tántorgó ló aranyveretes zabláját
és lovasával együtt, nagy üggyel-bajjal a forráshoz vonszolta. Odahenge
rített egy követ s rásegitette a nyöszörgő nagyurat. Hasonlóképpen oda
vezette a többieket is. Elsősorban a sebesülteket. A helytartó éledező ér
deklődéssel figyelte az öreget, milyen szakértelemmel ügyeskedik pórul
járt katonái között. Sunyi leereszkedéssel hallgatta, hogyan inti legényeit
mérsékletre és vigyázatra az ivásban, kivált a lovak itatásában. "Tulaj
donképpen most hatalmamba került a Helytartó és egész bandája" 
gondolta Samrai eközben - "Csak füttyentenem kellene és oroszlánjaim.
meg asakáljaim iderohannának ..." - Nem merte végigondolni a kínál
kozó lehetőségeket. Rémülten utasította el a kísértést.

Utolsónak a helytartó kért italt. Aranyveretű serlegben szolgáltak
vele megenyhült vitézei. A majomképű vezér jót húzott a serlegből. Előbb

kiöblítette száját s csak ezután ivott néhány kortyot. Lapos orra, széles
szája csillogott a víztől.

Gyanakvó kíváncsisággal meredt a katonákkal komázó aggastyánra,
de csak akkor szólalt meg végre, amikor néhány falás datolyával az éhét
is elverte.

- Ki vagy te, öreg? Megtudhatnám végre? Hiszen, illendő módon
cselekedtél velünk.

- Illendő módon csakugyan - válaszolt Samrai s elszántan felemel
kedett a sebesültek közül. - Elég azonban ennyi! - kiáltotta. - Elég
ennyi! - kapták fel a szót a katonák s nevettek.

A Helytartó sértődött hangja felcsattant:



- Nekem nem elég ennyi! - és a korbácsához kapott. - Hé, kato
nák! - intett feléjük. - Ismeri-e közületek valaki ezt a gyanúsan sze
rénykedőt?

A katonák elnémultak. Körülnézegették a cövekként álló öreget, majd
halk tanakodás után kijelentették : Soha sem látták őt a világban.

Úgy tűnt egy pillanatra, a Helytartó is beéri ennyivel. "Fene tudja,
hogy a sok próféta meg remete közül melyik másik. A kivizsgálásra most
nincs idő. Majd, ha csendesülnek a zavarok, akkor ... Ráér a nyakas öreg
dolga későbbre is." Előbbi sértődöttségét elnyomta türelmetlensége. Most
mindenekelőtt vissza kell térnie a fővárosba.

Éppen parancsot akart adni a továbbvonulásra, amikor a datolya
pálma ágai közül egy holló röppent fel, majd Samraihoz vitorlázott és a
vállára telepedett.

- Ni, a holló! - rikkantott a Helytartó, s mintha vipera csípte volna
meg, felpattant. Az aggastyán felé bökött: - Akkor hát te vagy a holló
idomító, te vagy a sáskaevő ! Te vagy Ben Samrai, a palacsintarabló ! _

Féktelenül örült a felfedezésének. Korbácsával a csizmáját csapkodta
s felszabadultan hahotázott. Már azt hitte, "örök lekötelezettje" lesz egy
furcsa, nyakas pusztai szentnek. S mi derült ki róla? Gonosz varázsló,
ócska tréfacsináló, akit az ellenségei bérelhettek fel, hogy csúffá tegye
tekintélyét, ország-világ előtt. "Majdnem kezetcsókoltam neki az imént,
amikor leemelt a lovarnról." Undor, szégyen és düh marcangolta.

- Bevallod-e végre, hogy te vagy Ben Samrai, aki ítélet alatt állsz
mindhalálig? - kiálltotta.

- Szolgám, a holló, már közölte veled nevemet és összes címeimet 
válaszolt a próféta, miközben szelíden leemelte válláról a madarat, búcsú
zóan megsimogatta s a levegőbe dobta: - Hess, menekülj, mert meghalsz
te is! - súgta utána.

- Még gúnyolódni is merészelsz, te képmutató? - tombolt a nagy
úr. - Hitted tán, hogy néhány korty vizzel s egy marék férges datolyával
megvesztegethetsz, elbűvölhetsz? Megmásíthatod a kimondott ítélet örök
igazságát? Mit gondolsz, kié ez a forrás, kié adatolyapálma?

- Istené, s ezen a jusson minden rászoruló emberé. Isten fakasztotta
mindkettőt. Nélküle te is a pusztában vesztél volna, embereiddel együtt.

- Felségsértő. lázító beszéd! Nem hallgathatjuk többé. Kötözzétek
meg! ...

- A katonák nem túlzott lelkesedéssel, de parancsra megkötözték
Samraít, s az egyik gazdátlan lóra dobták. Aztán nekivágtak a sivatagnak.

Samrai két napig szótlanul tűrte a kötelékek égető fájdalmát. Egyszer
vízért kiáltott. Valaki megkínálta kulacsából. Másnap azonban már nem
akadt adakozó. Még messze volt az első karavánszállás.

Később Samrai üzent a Helytartónak;
- Mondjátok meg uratoknak, ha nem ad innom, nem lesz kinek ha

lálában gyönyörködjék. Mert meghalok ...
A Helytartó visszaüzent :
- Utoljára már csak a hóhér mosdóvizéből ihatsz. Ha nem tetszik,

fordulj fel. - Otthon is akad majd elég hozzád hasonló gazember, akinek
lecsapathatom a fejét.

Ezután Samrai többé nem kért sem italt, sem ételt. Hanem fennszóval
imádkozott. Hívta Istent. Szép erős hangja volt Samrainak. Egyre lángo-
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lóbb zsoltárokra fakadt cserepes ajka, oly megindítóan esdekelt Isten lá
tásának kegyelméért, hogy a kérgesszívűkatonák is felhagytak gúnyoló
dásaikkal.

A karavánszállás gazdáját nagyon megrendítette a nagyhírű próféta
szerencsétlensége. Titkon kiosont hozzá, hogy megetesse, megitassa.

- Nem szegem meg a nagyúr törvényét. En már csak a hóhér mosdó
vizéből iszom utoljára, - hárította el a kínálgatást.

Samrait már eszméletlen' állapotban dobták le a várbörtön legmélyebb
cellájába. Jött a porkoláb s néhány kemény pofonnal visszakényszerítette
az öntudat világosságára.

- Mikor fogadhatom a hóhér tisztelgését? - kérdezte.
- Hajnalban - dörmögte a porkoláb, majd kibontotta kötelékeiből

a rabot s eltávozott. Rázárta az ajtót.
A próféta megszabadult kötelékeitől. Kinyújtózott a pricesen és várt.

Nem a hajnalt várta, nem a hóhért várta, hanem Istent.
Isten pedig csakugyan eljött. Angyalaival jött el. Köztük volt az ő

egykori vendége is, az ifjú pásztor.
Ragyogó fényesség árasztotta el a tömlöc fekete mélyét.
Samrai megelégült, hamiskás mosollyal fogadta az Urat:
- Mégis csak megértem, amiért százévig könyörögtem, s csak egy

keveset szenvedtem. Most végre, színről-színre láthatlak ...
- Láss, szentem, láss - mcsolygott az Úr. - Láss mindörökké.
Aztán előre lépett az ifjú Angyal, a próféta hatalmas barátja s az Úr

intésére lefogta a Sáskaevő fáradt szemét. ...

•
Az igazi gentleman gondosan kerül mindent, ami zavart vagy megráz

l~ódtatást idézne elő azokban, akiknek társaságában van. Kerüli az ellentétes
vélemények összecsapását, az érzelmek iitkozését, minden kényszert vagy gya
nakvást vagy szomorúságot, vagy neheztelést, mert legfőbb célja, hogy min
denki kellemesen és otthon érezze magát. Minden társát figyelemmel kiséri:
bátorit ja a félénket, lovagias a távollevőkhöz és könyörületes a nevetséges
iránt. Tekintettel tud lenni arra, akivel beszél, kerüli az időszerűtlen célzáso
kat vagy a kellemetlen beszédtárgyat, ritkán hangadó a társalgásban és soha
sem fárasztó. Mikor szivességet tesz, könnyedén teszi, és amikor ad, úgy tűnik,

mintha kapna. Sohasem beszél magáról, csak ha kényszeritik, sohasem védi
magát puszta visszavágással, nem hallja meg a rágalmat, a pletykát, aggá
lyosan becsületes, amikor a vele szembenállók inditékait kutatja, és mindent
a legkedvezőbben értelmez. Sohasem álnok vagy kicsinyes a vitában, soha
sem vesz igénybe méltatlan· előnyöket, nem téveszti össze a személyeket vagy
az éles szavakat az éruekkel, nem célozgat olyasmire, amit nem mer nyiltan
kimondani. Előrelátó okosságból betartja a régi bölcs szabályt: ellenfelünket
mindig leendő barátként kell kezelnünk. Túlságosan jóérzésű, semhogy a sér
tés bánthatná, túlságosan leköti a tárgy, semhogy az igazságtalanságokra em
lékezzék, és túl gyanútlan ahhoz, hogy gonosz indulatokat hordozzon. Filozó
fikus elveinek hála, békés, türelmes és nyugodt. Elfogadja a fájdalmat, mert
elkerülhetetlen, hozzátartozói elvesztését, mert vissza nem hozhatja őket, és
a halált, mert ez neki a sorsa. Ha bármiféle vitába bonyolódik, fegyelmezett
értelme megóvja őt egyes kiemelkedő, de rosszul nevelt elmék meggondolat
lan udvariatlanságától; akik, akár az életlen fegyver, tépnek és ütnek ahelyett,
hogy élesen metszenének, akik nem értik az érvelés lényegét, erőiket csekély
ségekre [ecsérlik, ellenfeleiket félreértik, és a kérdést sűrűbb homályban
hagyják, mint amilyenben találták. Alláspontja lehet igaz vagy téves, neki
azonban túl világos a feje ahhoz, hogy igazságtalan legyen; épp olyan egy
szerű, mint amilyen erőteljes, és épp olyan tömör, mint amilyen hatásos.

N e w m a n b í b o r o ic
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AZ A HUSZONKÉT ÉV
l r t a Marcel Adand

Marcel Adand - a mai francia irodalmi élet "szürke ernínenciása",
ahogyan a Figaro Littéraire interjúja nevezte r- a Nouvelle Revue F,ran
caise, a nagymultú és nagytekintélyű irodalmi folyói rot egyik szerkesztője;
regényíró, elbeszélő és kritikus. Az alábbi elbeszéLés Le Grand Pardon (A
nagy vezeklő zarándoklat) című könyvéből való: nagyobb és kisebb novellák
és lírai vallomások gyűjteménye, 1965-ben jelent meg. "Jó lenne egyszer
együtt útrakelni - írta egyik műve végén -, mindenkii a maga játélcaival
és nyomorúságaival. föl-fölvillanó reményeivel, a Nagy Bűnbocsánat felé."
A Grand Pardon (híres bretagmeí zarándoklat) ilyen "útrakelés" és ilyen
együtt-zarándoklás: egyszerű embereké, egyszerű sorsoké. valami homályo
san sejtett cél és feloldódás felé. Embereké. akik magukban hurcolják ne
hezen közölhető, kisebb és nagyobb titkaikat és fájdalmaikat, s akik mind
arra vágynak, hogy egy napon megszabaduljanak terhüktől. azzal, hogy
kimondják, hogy megosztják, vagy leteszik valakinek a lábához. Mert ha
nem, végülis összeroppannak alatta, ki-ki a maga médján. Esetleg úgy, mint
Gáteloup, akiben huszonkét esztendőn át ért és erjedt Iojtogatóan zavarossá
a föloldatlan szégyene. A Grand Pardon legtöbb hőse a maga .Jcímondha
tatlanságával", közölhetetlenségével küzd ; de Arland világa mégsem az
"elidegenedettség" birodalma; mert az emberek végülis találkoznak a kö
zös nyomorúságban, amiben együtt zaráridoklunk, és a közös reményben,
amely a zarándokút végén vár. Ahogya mű egyik közbeiktatott prózaverse
vallja, a "Dúdolás útközben": - "Míg a fényt vissza nem vonják tőlünk;

rníg a világ színeiés formái belénk hatolnak és a rózsa rózsa lesz a szemünk
ben; - míg egy énekot.iegy lépést,egy szót hallunk;-és míg menni bí
runk, kezet fogva, s míg érezni bírjuk a fák illatát és a testek édességét; 
rníg a homály nem lesz, csak várakozás a nappaira : -köszönöm."

Adand 1965-ben Magyarországon is járt. Magyarul megjelent 1943-ban
mindeddig Legnagyobb regénye Lovass Gyula fordításában Féltestvérek cím
mel, 1962-ben tíz novel.lája Réz Pál fordításában és utoszavával Angyalok
öble címmel, és legutóbb talán legszebb rnűve, Antarész című regénye, némi
kurtítással, Gyergyal Albert fordításában és kísérő tanulmányával a Nagy
világ 1966. novemberi számában. (r. gy.)

Csak azt a huszonkét évet nem bírom megérteni sehogysem. Mert
huszonkét év múltán szó sem lehetett holmi fölfedezésről. Tegyük föl,
hogy Firmin Gateloup egy ideig valóban vak volt (már ahogy ilyenkor
szokás); mondjuk,egy hónapig, kettőig. De egy vadőr, egy idegen - egy
lotharingiai a Sologne kellős közepénl - komor, mint egy medve, kelle
metlen, mint a rüh, az örök szimatolásával, a pörölésével egy hitvány
gomba vagy egy nyúlfark miatt, a világért be nem engedve senkit az
erdőbe, ahol lányok-legények olyan szívésen sétáltak vasárnaponkint : 
hát ennek aztán mindenki örömest az orra alá dörgölte abalszerencséjét!
Eleinte, ha lejött a faluba, csak összemosolyogtak, összesúgtak a háta mö
gött, meg ártatlanul célozgattak : "Hogy van a gróf úr? Hát Gateloup-né
asszony?" Aztán jöttek a fölírások, szénnel, a birtok valamennyi deszka
kerítésén (ezeket sorra Ietörölte). Végül az a híres vasárnap a Posta kávé
mérésben (dehát minek is tolakodott oda), mikor a levélhordó azt mondta
neki: ahelyett hogy örökké borsot törne az emberek orra alá, inkább a
felesége szoknyája után nézne. A vadőr elzöldült, mint a vackor, össze
szorult az ökle, szemét elfutotta a vér; de csak egy perc volt az egész, és
máris kiment. Istenesen elbántak vele.

Aztán nincs tovább. Se verekedés, se kimagyarázkodás, se skanda
lum, se szemrehányás: hallani se lehetett semmi ilyesmiről. Hiába fag
.gattuk a szakácsnét: "Nincs semmi, Rose asszonyság? - Semmi." Mintha
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a vadőr egyszer s mindenkorra beletörődött volna. Csak éppen a faluba.
nem igen járt le többé; ha véletlenül belebotlott az ember: olyan volt,
mint aki se lát, se hall. Az asszony meg, a kicsattanó jókedvével, vígan
élte világát (idegen volt az is, de déli, Toulouse-ból). Ami pedig a gróf
urat illeti, hát Ő, Mathieu de Sérigny gróf úr csak ősi jogait gyakorolta;
s hogy még mindig gyakorolja, az ő korában (hatvan éves elmúlt): erre
majdnem olyan büszkék voltunk, mint arra, hogy ő a szenátorunk. Amel
lett a gróf úr rnindenben az első volt, a templomban épp úgy, mint a köz
ügyekben (neki köszönhettük az új kutunkat). Szó ami szó, nagyvonalú
ember volt, és amikor híre kelt, hogy a Gateloup-né állapotos, fölöttébb
tetszett nekünk a dolog, Egy július tizenegyedike előestéjén tudtuk meg;
mikor leszállt az éjszaka és fáklyásmenettel köszöntöttük a gróf urat, II
zenészek kettős tust húztak a tiszteletére.

Az asszony meghalt a gyerekágyban. Sok mindent lehetne mondani
róla; dehát a holtakról vagy jót, vagy semmit. Tudjuk, egy ilyen Gáteloup
né asszonyság halála nem sokat számít a világban. Sériguy gróf úr mégis
ettől fogva kezdett szemlátomást megváltozni. Egyre kevesebbet törődött

a falunk dolgaival, lemondott még az elöljáróságról is, pedig az apja,
Armand gróf, meg a nagyapja, Léopold gróf (a nagykövet) is az volt; a
köszönésünket is alig fogadta, bezárkózott a kastélyába. Rose asszonyság
tól, a szakácsnétól aztán megtudtuk, hogy nem érzi jól magát, csak a vad
őre társaságában; vacsora után behivatja a szobájába, s ott virrasztanak
kettesben késő éjszakáig, a gróf úr a karosszékében, a vadőr meg a kan
dallót támogatva; néha váltanak egy-egy szót, de többnyire csak hallgat
nak. Min tűnődhettek? A halotton? A gyerekükön, aki nem láthatta meg
a napvilágot? Vagy, ki tudja, miután olyan sokáig éltek együtt, és olyan
különös kapcsolatban, talán a magány kötötte össze őket. De azért mégis
furcsa, hogy egy Sérigny gróf, egy hajdani szenátor ilyen bizalmas lábon
legyen egy Gáteloup-val, már szinte mintha egyenrangúak lennének, akár
milyen furfangos játékkal avatta is be a szolgát a sors a gazdája érzelmi
életébe.

Azt mondhatja valaki, hogy Firmin Gateloup egyszerűen ragaszkodott
az urához, hogy soha egy hajszálnyit sem vétett a köteles tisztelet ellen,
hogy önfeláldozóan gondozta, kötözte, mosdatta a grófot és virrasztott
mellette, mikor az a komisz érgyulladása volt, és hogy - Rose asszonyság
szavával - kutyahűséggel szolgálta. Rendben van, elismerem, magam is
tanúja voltam egyszer (éppen aznap, amikor megtudtuk. hogy a gróf úr
rövidesen eltávozik körünkből: unokaöccsei nem akarják magára hagyni
kedves nagybátyjukat, s leülönben is, egy ilyen gyöngélkedőöregembernek
a mi Sologne-unknál sokkal jobbat tesz a Provence, ahol szép kis tanyá
juk volt). Szóval aznap, ahogy megkerültem a kastélykert falát, a kiska
puhoz értem, amelyik az erdőbe vívő hársfasorra nyílik; éppen akkor
búkkantak föl: a gróf úr (hogy megöregedett l) botjára görnyedve, lábát
húzva, meg-megállva, majd újra nekifohászkodva; mellette a tagbasza
kadt Gáteloup, ő is lassú léptekkel, szemét a gazdájára függesztve. Mert
már hűvösödött, pokrócot borított az öregúr vállára. "A gróf úr fáradt 
mondta. - Engedje meg, hogy megfogjam a karját; messze van még a
kastély." így botorkáltak el előttem; én köszöntem nekik. De vajon észre
vettek-e? Csak mentek, a maguk külőn világában.

Hogyan lehet hát megmagyarázni a két nappal később bekövetkezett
bűntényt? "Tévedés volt" - hajtogatta kezdetben Gáteloup. Allítólag nem
tudta, hogy a gróf úr kint jár - mintha a gróf úr kijárna egyedül a kas
télyból, és éppen este! Nem vette észre a homályban - mintha nem látna
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a sötétben is, akár a macska! Azt hitte, valami csavargó - egy csavargó",
száz lépésnyire a háztól! Es akkor, mert nála volt a puskája ... hát szó
val így!

De a csendőrök se együgyű gyerekek. Különben váratlanul Gateloup
is beismerte a bűnét. Azt a vallomást, és hozzá azt a kihívó hangot! Az
esti séta, és ahogy megállnak: "Tessék csak várni egy kicsit, gróf úr. El
felejtettem valamit. Csak egy pillanat ..." Csak amíg fölkapja a puskáját,
beoson a fák közé, céloz. Adná az ég, hogy a gróf úr ne vett volna észre"
semmit! Az meg kezében a fegyverrel, ujjával a ravaszon, szemét még
egyszer, utoljára - hány másodpercig? - az aggastyánra meresztve: meg-
fagyott bennünk a vér; azt kérdeztük tőle: "De miért? Miért?" Erre nem
akart felelni.

Ölni dühében szokott az ember; nem vár huszonkét évet a bosszújá
val. Ez nekem nem fér a fejembe. Hacsak be nem érte sokáig a bosszú
puszta lehetőségével, és most, látva, hogy ura elköltözésével ez a lehetőség:

füstbe megy... Es hacsak... hacsak nem ragaszkodik az ember a szé
gyenéhez, hacsak nem merít belőle egyebet is, mint kínt és szenvedést ...
hacsak a szeretet és a gyűlölet nem egy és ugyanaz egy nyomorult szív
ben ... De ez már olyan zavaros, olyan különös vidék, hogy istenkísértés
tájaira merészkedni.

Szegedi Gergely fordítása

•

GLORIA
A liturgikJus megújlhodás során a szentrníse (és a

többi egyházn szerrtJairtás)kíséI1ő szövege, most magya
rul is megszólal, A kezdet II1ehézségeivelküsZlrodó·
magyar fordítást aligha tekínthetjük véglegesnek.
Glória-fordításunk: azt bízonyítaná, hogy az Isten
dicsőítéenek az a ragyogó himnusza úgy is magy~
foodítlható, hogy énekelhető va:gy könnyedén hangosan
imádkozható legyen.

A PAP .~~ dallarn változataí szertíJnt énekelve, vagy recitálva):

Dicsőség a mennyben Istennek!
Dicsőség Istennek a mennyben!
Dicsőség mennyben az Istennek!

A HIVEJK (énekelve vagy recitálva):

Békesség a földön
a jó embereknek!

Dicsérünk, Uristen,
áldunk és imádunk:
nagy dicsőségedért

téged magasztalunk,
mindenható Atyánk!
Isten egyszülöttje,
Urunk, Jézus Krisztusl
Istennek Báránya,
világ Megváltója,

légy irgalmas hozzánk!
Világ Megváltója,
hallgasd meg az imánk!
Az Atya jobbjám ülsz:
légy irgalmas hozzánk!

Szent és nagyfölségű

Ur vagy Jézus Krisztus!
Ur a Szentlélek is
az Atyaistennel
örök dicsőségben. Amen.

B o g n á r A n d r á s fordftása.>
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.sZORKE ÉLET (Kisregény 4. rész)

Irta Rónay György

Ez is még a vonaton történt, miközben a Polonia expressz vicináli
sokat megszégyenítő Iassúsággal vánszorgott a morva síkságon. Már ré
gen kialudtuk magunkat, kiolvastunk miriden hazulról hozott újságot,
megbeszéltünk rnindent, amit útitársak megszoktak beszélni egymással;
már régen levízsgáztunk a huszas és harmincas éveik válogatottjainak
Iőlállásából, megiejtettülk, milyen volt a Bocskai csatársora. ki védett
huszonnyolcban a Szabáriában és rniíkor volt bajnok a Nagyvárad; ki
cseréltük emlékeinket azokról az időkről, amikor Babits szenkesztette a
Nyugatot és Mikes a Pesti Napló irodalmi rovatát; egytől egyig fölsorol
tuk fiatalságunk antológíáít és rövidéletű folyóiratait; egy ideig elvitat
keztunk rajta, valóban megborotválkozott-e Palasovszky Ödön a Zene
akadémia színpadán, vagy csak ígérte a közönségnek; aztán mikor már
már holtpontra jutottunk, kifogyva a témáJból, Márton váratlanul ezzel
a kíjelentő kérdéssel fordult hozzám:

- Természetesen te is hallottad, hogy válófélben Vagyunk Lalikával.
Hiába is tagadtam volna, hiszen Pesten mindenki hallotta, jóvészt

magától Mártontól.
- Th mit hallottál, rniért ?
Ez már !kény,erseblb kérdés volt, Lalikát rnindenki szídta, még azok

is, akik annak idején, amikor Márton meglepő házasságáról értesültek,
elnézőerr vagy jóhiszeműen a pártjára állta!k. Lalika húsz éves volt, leg
följeblb huszonkettő, Márton kis híján hatvan. Ez a korkülönbség egy
szerre szólt mindkettejük mellett is, ellen is. mgyooek azt mondták, Már
ton vén szamár, de egye meg, amit főzött, és próbálja lenyelní ezt a fa
lánk kis csukát, míélőtt az nyelné le öket. Mások szerint Lalika naív, ra
jongó kislány, megszánta a magányos, öregedő férfit, és hogy megara
nyozza hanyatló napjait, föláldozta érte viruló fiatalságát.

Hanem aztán jött a futballista. Rossz nyelvek szerínt először a pó
lÓB jött, aztán a rendező.vés osak .aztán a futballista; sőt állítólag lett
volna közben még egy tísztázatlan foglalkozású fiatalernber is, bizonyos
Mísu, akivel Lalika a lóversenytéren Ismerkedett meg: tippeket kapott
tőle, s aztán egy ideig sokat mászkált; vele a tűzpíros Opel Rekordján.
(Ez akkor volt, arnikor Márton végleg leégett .az ügetőn; de csodával ha
táros módon rövidesen regeneralta magát, mert a teljesen esélytelen ló,
rnelyre hirtelen sugalattal kölcsöned minden maradékát föltette, várat
lanul főlényesen nyert). Jött, mondom, a futballista, Márton pedig mé
Iabús píllogássad znagyerázní okezdte a Hungáriában, a Berlinben, v,agy
az utcán, egy fa alatt, egy autóbuszmegállónál, annak, akibe éppen bele
botlott, hogy bármilyen nehéz is, meg kell érteni a fiatalokat, és ha egy
félreértés folytán valakinek áldozatot kell hoznia, a természet rendje
úgy kívánja, ne a fiatal hozza, a'ki előtt még ott az egész élet és jövő, ha
nem .az öreg, aki bőlesebb is, tapasztaltabb is, és a!kinek már úgysincs
sok hátra.

Szóvaí válófélben voltak, 'úudtaaz egész 'Város. De azt azért mégse
tálalhattam !ki nekí, hogy mit mondanak, míért,

- Persze nem igaz - mondta a meggyöeödés elnézésével. - k, 'em
bereik össze-vissza fecsegnek. de egy szó sem igaz az egészből. Nem akar-
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ja eladni a fejem fölül a lakást, nem cipel fiúlkataz ágyamba, és nem ke
ver mérget az ételembe. EgyébkJént nem is tud fŐZin:i.

- Én ebből aSaIk a lakásról hallottam valamit - mondtam. - Azt
is csak félfüllel.

Míntha meg se hallotta volna.
- Egy ideig az anyja járt föl hozzánk főzni. Hívatal után fölug

rott, megfőzte második műszakiban a vacsoránkat. - Eltűnődött. - Tu
lajdoniképpen az anyját kellett volna elvennem, az rendben tartotta
volna a házat, törődött volna velern. Csakhogy akkor -kéroezte - ki
vel törödtem volna én?

Megálltunk valahol, egy kietlen állomáson; néztük ,az a:b1alkból az
épület előtt álldogáló böröndÖS, hátizsákos, .aikJtatásikás embereket, Aztán
a vonat lomha rándulással tovább indult.

- Te is észrevetted már, milyen szomorúak az állomásoikon az em
berek? - kérdezte Mártan és elgondolkodva szemlélte a Iassan hátráló
képet. - Állnak, várjálk a vonatot és szomorúak.

Sokáig hallgattunk. Később erdőbe értünk, hatalmas fenyők lkÖZlé.
- Persze aki csak: iéi. részleteket látja ... - mondta Márton és le

gyintett. - A részletek többnyire terhélőek. Az egész történetet tudnod.
kellene, hogy ítélhess felőle. Elmondhatom? - kérdezte vá.gytalkozva.

- Hogyne - bólintottam.
Megkönnyebbülten mcsolygott.
-t-r- Tudtarn, hogy megengeded. Az én exhjbicionízmusomnak senki

sem bír ellentállni.
&; mondta, mondta, végig a morva lapályon, végig a lengyel Szilé

zián, a fűlepte salaikhegyek közt, feketére kormolódott gyári 1aJkótelepe!k
mentén, a szürkülő afkonyatban és azereszkedő estében. míg a távolban
föl nem tűntek előttünk Czestohowa fényé.

Mint ahogy mondta, mondta később Annának is Krakkóban, a kö
dős koraestében, miközben, mint egy láthatatlan pórázra kötve, körben
kóvályogtunk a Rynekenés üzletről üzletre piros mjkrokordbársonyt va
dásztunk,

- Maga persze vén bolondnak ll1éz engem, Annácska - mondta és
megállt egy pillanatra, hogy rágyújtson; a gyufa rőt lángjában szomorú
nak látszott az aroa,és mínt érzelmes hangulataiban, a hangja is fátyo
losan elmélyült. - Vagy ki tudja, talán cirkuszi bohócnak is, aki piros
rníkrokordban aikarja produkálni magát. Pedig ha tudná, milyen életbe
vágóan fontos nekem az iéi. piros kordbársony! Persze nem akármilyen.
Akármilyet Pesten is lehet kapni, a Szervita téren, amit most Martínel
!inek hívnak, arról a Martinelliről, aki a városházát építette, kaszárnyá
nak vagy kórháznak, ha jól tudom; de én már öreg vagyOik, nekern már
osak Szervita tér marad. Szóval míkrokord, Armáoska, míkrokord. Meg
engedi, hogy elmondjam?

És Anna se bírt ellenállni.
KÖZIben, emlékszem, köröztünk a Ryneken, mint az eszelősök. kör

ben a Rynek Glówny szélén, mint a lovak a porondon; és időnkint be-be
csaptunk. mint ragadozó a vélt zsákmányra, hol a F'lorianskára, hol a
Slawkowskára, hol ravasz csellel túloldalt a Brackáea, hogy egy kis ke
rillő úton megint a Rynekre jussunk, ahol már égbeik a ködben a lám
páik, és egyik-másik üzletben már záráshoz készültek. Milkrokord nem
volt; de Lalika még mindig tartott, szerencsére már a végefelé, .

- Ezért kell nekem a piros míkrokord, Annácska. Most már érti.
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Ez már a V'ég\sőrekapituláció kezdete volt; lábunk sajgott a gya
Ioglástól, szemünket csípte a !köd; és Márton megint megállt, megint rá
gyújtott, ki tudja hányadikra aznap, és biztonság kedvéért lenyelt egy
görcsoldót, csak úgy víz nélkül, nagy gyakorlattal.

- Mert ha végül mégis elválunk - folytatta és mélyet sóhajtott 
végül, mondom, mert még mindig azzal áltatom magam, hogy míre ha
zamegyünk. meggondolja magát, vagy mint az anyja szekta mondani, ..
benő ,a fejelágya és végre megérti, mílyen szereneset csinált azzal az ál
dott jó emberrelvazaz velem, ahelyett, hogy mindenféle bikficekkel mász-.
kálna ... dehát mit csináljak vele, ha egyszer el akar menni, nem tart-·
hatern vissza kötéllel, nem fa1azhJatom be, mi:nt a középkorban csinál
ták itt maguknál. Annácska, ahogy Míckiewicz is megírta. egyebet nem
tehetek, mint hogy elengedem, békében és barátságban; nagyon fontos,
hogy békében és barátságban, rnert ha netán kiderül, hogy elszámította
magát a bikficével, bizonyára visszajön, ha ugyan lesz még hova. .. úgy
értem, ha nyerek a Iottón vagy az ügetőn... mondja, van Lengyelor
szá:-]han lottó? és idegenek is játsahatnak? teszem azt, ha nyerek, mond
juk százezer zlotyt, kifizetik? Százezer zlotyért nyilván kapnék egy jó
kocsit, hazavinnérn, eladnám. la kocsit adnám el, nem a lakásomat, akkor
nem kellene ki:költöznöm egy padra a Ligetben, és lenne hova VÍSiS!Za
jönnie, hla elege volt a Misujáiból. V.agy Misujának belőle, mert az is'
előfordulhat. Szóljon, Annáeska, ha untatom.

- Nem, dehogy, a világért sem!
- Most már nem tart solkáig, Annác:sika, ez már a vége, sajnos, en-

nek az egész ügynek Lalikával. De azért, amilyen bolond vagyok, má
sodszor is csak megcsinálnám: pedig, látja, tudom, hogy inkább az any
ját kellett volna elvermem, az 1egalább tudott volna diétásari főzni rám.
Szóval ha mégis elválunk, az a piros mikrokord, amiért annyit rágta a
fülemet, az lesz az egyetlen holmi, amit a testén visel tőlem, és amiről'

adandó alkalommal eszébe juthat, hová kell visszajönnie, ha haj van.
Pesten különben sincs ilyen senkinek. Van zöld meg sárga, és láttam
már liát is, és nem míkróban van piros is, de piros míkrokcrd nínos az
egész városban, A barátnői megpukkadnak. ha meg'látiák benne. Tudja,
Annáoska, mit jelent egy HaJtal nóUek, ha a barátnői megoukkadnak?'
Persze, hogy tudja. Különben dehogy, mit ibesz:é1ek, honnan is tudhatná,
amiikor olyan ártatlan angyal, hogy még az én együgyű locsogásomat is
kibírta ...

Ebédelni, bár nem rendszeresen és pontosan, hanem ahogya napi
program engedte: hol már nyomban azután, hogy a Mária templom bongó
harangjai elverték a delet s a kürtös elfújta a négy égtáj felé a heynal-t,
hol csak mikor már kezdett szürkülni, fél négykor, négykor délután; sőt

egyszer, amikor hosszasan elidőztünk a Pieskowa Skala kastély alatt, meg
bámulva tövében azt az évezredes szelektől hengeralakúra koptatott, bun
kófejű sziklát is, mely a néphit szerint egy óriás botja volt, s gazdája dü
hében döfte bele olyan mélyen a földbe, hogy aztán ki se bírta húzni
többé, hegyébe pedig valamikor valaki nyaktörő bátorsággal, talán foga
dalomból, ki tudja milyen bűnökért, hatalmas vas keresztet plántált 
egyszer, mondom, a Pradnik völgyéből jövet még annál is később, öt óra
tájban, ami már vacsorának is beillett, - ebédelni a Rynek sarkán egy
régi vendéglőbe jártunk.

Allítólag Krakkó legjobb vendéglője volt, messze földön híres, speci-o
ális étel-receptekkel, meg ősi hagyományokkal, melyek ha jól emlékszem"
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egy királyi szakácsot emlegettek alapítóként. Az étterem, illetve éttermek
- mert több, egymásba nyíló helyiségben álltak a négy személyre terített
asztalok - az első emeleten voltak. Régi falép cső vezetett föl a földszint
ről, a hallból, ahol ha fönt nem volt hely, várakozni lehetett, kényelmes
karosszékekben, s ahonnét a ruhatár nyílt, egy szűk, homályos folyosó
végében. Vállmagasságig sötétbarna faburkolatos, zöld tapétás falakra
emlékszem, és rajtuk fölaggatva gyönyörű régi fajánsz tányérokra, s vala
hol, valamelyik sarokban egy vitrinre is, polcain szép fajánsz tálakkal, s
középütt, a főhelyen egy fantasztikus, fedőjén állatfígurákkal, szőlőfür

tökkel, kúszó kacsokkal, tekergő indákkal, bogyókkal és kagylókkal tele
zsúfolt, díszei burjánzó, telhetetlen bőségében már-már barbár porcelán
levesestálra (mely aztán váratlanul Oliwában is eszembe jutott, amikor
fejem fölött csilingelve és dübörögve keringeni kezdett az orgona elké
pesztő zodiákusa); - emlékszem a pincérek figyelmére és tapintatára, a
remek (és remek ízléssel tálalt) ételekre, köztük a ház egyik különlegessé
gére, a céklalevesre, melyet Anna biztatására rendeltem, leküzdve Varsó
ban belém rögződött jogos bizalmatlanságomat minden sötétlila leves iránt,
s mely egész lengyel utunk alatt először és utoljára valóban hasonlított
a mi erősen fűszerezett, tárkonyos és korianderes húsleveseinkre; - és
emlékszem arra a lányos képű, hirtelenszőke, kicsit még ügyetlenke italos
fiúra, aki nagy buzgalmában kifuttatta a sörhabot a poharamból, és ami
kor a pincér szelíden megdorgálta érte, sírvafakadt.

De ennek a sörnek is története van.
Mikor először telepedtünk asztalhoz a hajdanvolt királyi szakács ven

déglőjében, hogy, mint Anna mondta, együnk egyet a jó légkör örömére,
miután kellő tanácskozás után ki-ki megrendelte az ételét, egy másik pin
cér lépett hozzánk és kérdezett valamit, amit nem értettünk, Márton meg
én nyelvtudás híján, Laci pedig azért, mert éppen Anna virágát próbálta
belegyömöszölni egy vázába.

- Azt kérdezi, mit isznak - tolmácsolta Anna.
Hogy mit igyunk? Rövid megbeszélés után döntöttünk. Semmiképp

sem importált magyar bort, azt ihatunk otthon is, ha akarunk, hanem sört,
jóhírű valódi lengyel sört.

- Négy üveg? kérdezte a pincér németül, látva, hogy idegenek va
gyunk, s ha netán németül se tudnánk, az ujjával is mutatta.

- Három - mondta Anna gyorsan.
Laci, aki most már figyelt (és ültében is majd olyan magas volt, mint

a pincér), hirtelen rántott egyet a vállán. Harsányan megismételte:
- Drei, drei, selbstverstiindlich!
úgy fordult a pincérhez, mint mikor egy értelmetlen embernek jól

a szájába akarunk rágni valamit, vagy ha nagyothallónak akarunk meg
magyarázni egyetmást; de utána halkan, dönnyögve még valamit a fülébe
súgott, mire az bólintott, hogy érti, és elment.

Anna nem vett észre semmit, az asztal fölé hajolva levelezőlapot írt.
Tóbiás Laci, akinek voltak néha ilyen, teljesen váratlanul föllángoló ihle
tei, mint az imént is a virágvásárlás a Ryneken, most mintha egyszeriben
ki hamvadt volna: szórakozottan, csöndes befelédúdolással (ez is szokása
volt) a szalvefáját bontogatta, majd egyengette elmerülten a térdén, és
egy ideig semmi mással nem törődött többé.

Nemsokára jött a pincér a tálcával; három üveg sört hozott és négy
poharat. Laci fölocsúdva a szeme sarkából figyelte, hogyan teszi le a po-
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harakat, hogyan lát neki a palackok kinyitásának, s amikor az elsőről

lepattant a kupak, kikapta kezéből az üveget és villámgyorsan teletöltötte
az Anna tányérja mellett álló poharat.

Anna végre fölpillantott az írásból.
- Hiszen mondtam, hogy nem iszom!
Laci a fejét csóválta.
- Gondolni lehet, hogy gondolta, de mondaní biztosan nem mondta.

Egyébként itt vannak a kartársak, ők is tanúsíthatják.
. - Akár mondta, akár nem, a jó légkörre inni kell - szólt közbe

Márton.
- Sose szoktam ...
- Nekem meg nem szabadna. Csakhogy a jó légkör, Annácska, fon-

tosabb a szokásnál is, meg az én ulcusomnál is. Egészségünkre.
Anna először cicásan csak az ajkával próbálgatta, aztán, úgy látszik,

ízlett neki, mert lehúnyta a szemét és jóízűen húzott egyet.
Letette a poharat, letörölte szája fölött a hab fehér bajuszkáját.
- Akkor legalább engedjék meg az elv ... - Elharapta, újra neki

fohászkodott: - Akkor úgye megengedik, hogy én is beszálljak?
- Nem engedjük meg - mondta Márton. - Egyébként, amíg hozzák

a levesét - (mert Anna minden ebédet céklalevessel kezdett, mint a benn
szülött lengyelek) -, hogy ne unatkozzék, elmesélem magának ... Te 
fordult hozzám - ha ismered, vagy már hallottad tőlem, ne figyelj ide ...
Szóval, Annácska ...

Hogy mi mindent mesélt? Bármit, ami éppen eszébe jutott. Emléke
ket fiatalságából: amikor először járt szerkesztőségben; amikor a hajdani
Vilmos császár úton egy lámpa alatt, szitáló esőben fölolvasta első köz
lésre elfogadott írását első szerelmének; határtalan boldogságát, amikor
egy szerkesztő, talán Babits, megdicsérte és szép jövőt jósolt neki, ha így
folytatja, és ugyancsak határtalan kétségbeesését, amikor egy másik, ta
lán Kassák, és alighanem ugyanazokra a kéziratokra ingerülten kijelen
tette, hogy ha így folytatja, nem lesz belőle semmi, jobb is, ha abbahagyja
az egészet és elmegy kifutónak; - háborús kalandokat: hogy az érsekúj
vári pályaudvar szétbombázása után a kukoricásban, ahol lapult, elfelej
tette meghallani lefúvás után a gyülekezőt, s nem a füstölgő romok és
lucskos hullák felé indult, hanem éppen ellenkező irányba, keresztül a
kukoricáson; s aztán amikor egy heti gyaloglás és alkalmi szekerezés után
végre fölszállt valahol Törökbálinton a helyiérdekűre, a következő megálló
nálletelepedett a szemközti ülésre egy marcona őrmester, s ő nem győzte

katonabakancsos lábát a pad alá dugni; de végül Budán, a Körtéren, mi
után leszálltak, s a hirtelen légiriadóra a közeli óvóhely helyett mindket
ten inkább egy kapu alá húzódtak, kiderült, hogy a félelmetes őrmester

épp úgy szökésben van és épp úgy a pesti dzsungelban akar eltűnni, mint
ő; - és mesélt történeteket a kutyájáról, melynek most Lalika viseli gond
ját, ha ugyan meg nem feledkezik róla, be nem zárja a fürdőszobába, hogy
majd csak harmadnap vagy negyednap, kószálásaiból hazatérve botoljék
szegény éhen pusztult jószág tetemébe ; és mesélt a lóversenyről meg az
ügetőről. a tippekről és a tikettekről, a helyre és befutóra játszás titkairól,
arról, hogy rníért, miért nem, az ügetőri gyógyszerész úrnak hívják, és
egyszer egy arab vagy álarab negyed kiló kokaint kínált neki eladásra,
egy másik alkalommal pedig tekintélyes vagyont nyert volna és évekre
kint lett volna az összes vizekből, ha Lalika az utolsó pillanatban le nem
beszéli Hollóról a favorit Szélvész javára.
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Mert Lalika is kijárt az ügetőre, Lalika is szenvedélyesen lóversenye
zett, és vagy maga is szerepelt valamilyen módon ezekben a történetekben,
vagy eszébe jutott róluk, néha természetes képzettársítással, mint az első

szerelemről, néha nyaktörő szürrealista asszociációval, mint aszökésben
lévő őrmester esetében.

Ezeken az ebédeken, a királyi szakács éttermében, a zöld tapétás falak
közt, a meghitt csendben, ahol még az amerikaiak is halkan beszéltek, és
zene csak este volt: míg hozták a céklalevest, és azalatt is, amíg Anna el
merülve kanalazgatta a lila levet és ropogtatta azt a stangniszerű süte
ményt, amit hozzá adnak, Mártonból mintha zsilipet húztak volna föl
benne, csak úgy áradtak a bizalmas emlékek és vallomások.

Akkor csak sejtettem, ma már tudom is, mert utóbb megkérdeztem
tőle, hogy nem puszta fecsegésből mesélt, (bár nagyon szeretett fecsegni),
és nem is unalomból, sőt mégcsak nem is annak a szorongó magányérzés
nek az enyhítésére, ami néha fojtogató erővel rohanta meg, hanem ezút
tal nagyon is céltudatosan, körmönfont számítással: hogy példát adjon,
hogy a maga nyíltságával elébe menjen a másikénak, és megkönnyítse
Annának, hogy végre egyszer ő is beszéljen magáról.

- Mert ez az én terápiám; megbízható, hiszen magamon kísérletez
tem ki - mondta. - Ki kell beszélni magunkat. A seb, ha kilocsogjuk
belőle a mérget, előbb-utóbb begyógyul, legföljebb egy forradás marad
utána. De ha nem, lassacskán egész lényünket megmérgezi.

Anna azonban sokkal zárkózottabb, vagy talán csak sokkal félénkebb
volt, semhogy hatott volna rá Márton kétségkívül bölcs terápiája. De Már
tonnak az ilyen különleges kóresetekre is megvolt a maga módszere.

Elég átlátszó fogás volt, ám a siker igazolta.
- Annácska, szabad valamit kérdezni? - szólalt meg váratlanul az

egyik ebéden,
- Tessék.
Anna szemöldőke fölszaladt; azzal a kicsit ferde, diáklányosan figyelő

fejtartásával várta a kérdést. Féloldalas varkocsát közben ösztönös moz
dulattal a pulóvere alá igazította.

- Akármit?
- Elmosolyodott.
- Akármit.
- Hát akkor mondja meg nekem ... persze csak ha akarja ...
- Nincsenek titkaim.
- Maga most itt két hétig ide-oda utazgat velünk Lengyelországban.

Mit szól hozzá a férje?
Anna egy hosszú pillanatra lehúnyta a szemét.
- Az én férjem nem szól hozzá semmit. .
(Mikor később a ruhatárba mentünk, mert aznap mi hoztuk el a ka-

bátokat, Márton azt kérdezte tőlem:

- Láttad a kezét?
Bólintottam. Mert az asztalon pihenő keskeny, finom kéz megrebbent

és olyan görcsösen kulcsolta át a söröspoharat, mintha meg akarna ka
paszkodni ebben a reménytelen menedékben. A vékony ujjak nyoma so
káig ott maradt a pohár harmatán.)

Egy darabig hallgattunk. Márton rágyújtott; előbb sokáig piszkálta,
sodorgatta a cigarettát, dohányt pöckölt ki belőle, szidta a rossz töltést,
aztán meg a füst ment a szemébe; szemlátomást húzta az időt. De végül
mégis elszánta magát.

- Rosszul élnek együtt? - kérdezte csöndesen.
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Megint szünet következett, még az előbbinél is hosszabb. Es csak
aztán a válasz:

- Nem élünk együtt. _
Es elmondta a történetüket.
- Másodéves egyetemista voltam, lengyel-magyar szakos bölcsész,

amikor kéthetes nyári ifjúsági kirándulásra mentünk Zakopanéba. Ott
ismerkedtünk meg: fölügyelő tanár volt egy táborozó lengyel diákcsoport
nál. Utána egész éven át leveleztünk. Először csak amolyan nyelvgyakor
lásnak vettem, az egyetemen jóformán minden társamnak volt levelező

partnere; hanem aztán valahogy levélről levélre mélyült, magam sem vet
tem észre, magam se tudom, hogyan. A következő évben ő jött Magyar
országra; akkor egy hetet nálunk is töltött, Udvariban, a Balaton mellett;
édesapámnak van ott egy kis nyaralója. Varsóba már úgy ment haza, mint
a vőlegényern. Szivélyes, szolgálatkész, rokonszenves fiatalembernek talál
ták, abból a fajtából, amelyiknek mindenütt az az első gondja, hogy meg
kedveltesse magát. Egyébként is kész, komoly ember, harmadéves tanár.,
ráadásul nem is valahol vidéken, hanem a fővárosban. A szüleim nem szól
tak ellene; különben sem igen szóltak bele a dolgaimba. Legföljebb csak
azt emlegették néha, főként édesanyám meg a nagymama, hogy Varsó
rettentően messze van, gyorsvonaton is egy egész napnyira, apám meg
egyszer-kétszer azt, hogy ha már elkezdtem, kár lenne abbahagynom az
egyetemet. De mindenre akadt válasz és megoldás. Varsó mégiscsak elér
hető gyorsvonaton, repülőn meg éppenséggel csak pár óra, nem több mint
Pesttől Udvari, és karácsonykor. húsvétkor meg nyaranta úgyis hazajövök.
Ami pedig az egyetemet illeti, mint lengyel szakos (már otthonról tud
tam valamit: apa is, nagyapa is beszélt lengyelül), tanulhatok tovább a
varsói egyetemen, a miénk útján el lehet intézni, hogy fölvegyenek, és
talán még azt is, hogy az itteni éveimet, vagy legalább egy részüket be
számítsák. Sehol nem mutatkozott semmi akadály; ezúttal még a bü
rokrácia is kegyesnek bizonyult, mert karácsonyra megvolt mindkét rész
ről minden szükséges irat és engedély. Értem jött, megesküdtünk, meg
vártuk otthon az újévet, aztán eljöttem vele Varsóba. Hát így kezdődött

- mondta és Mártonra mosolygott.
- Igen - dünnyögte Márton. - Többnyire így van, többnyire simán

kezdődik, Lalikával is így volt. Az elején minden jól megy. Baj csak a
folytatással szokott lenni.

- Az én varsói életemnek már kezdete is csupa baj volt - folytatta
Anna. - Es nem is a lakás volt a legfőbb baj, hanem a hazugság. Vala
hányszor otthon ez a kérdés szóbakerült, mert végtére a szülők mégiscsak
tudni szeretnék, lesz-e hollaknia a lányuknak és rendes körülmények közé
kerül-e, mondom, valahányszor szóbakerült, Jerzy mindig fölényesen
legyintett, elnézően mcsolygott nagymama aggodalmain, és ha nem is
mindig ugyanúgy, de mindig félreérthetetlenül teljességgel megfelelő la
káSTól beszélt, erősen hangsúlyozva ezt a teljességgel megfelelő-t. Emlék
szem, egyszer még a nemzeti büszkeségét is fölvonultatta, mikor anyám
egy kicsit részletezni szerette volna a meghatározást. "Mit tetszik gondol
ni! - mondta. - Lengyelországban nem hagyják a tanárokat nyomorta
nyákon élni!" Es lelkes előadásba kezdett azokról a szövetkezeti pedagó
gus házakról, melyeket éppen most építenek Varsó szívében. Persze azt
csak visszatekintve, mai tapasztalataim alapján látom olyan élesen, hogy
ezek az előadások mind általánosságokban mozogtak, és se az nem derült
ki, vajon van-e neki is valami érdekeltsége abban a pedagógus felhőkar

colóban a Wiejskán, se az, pontosan milyen helyiségekből és mellékhelyí-
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1Ségekből áll, és hol is van tulajdonképpen az a teljességgel megfelelő lakás.
Miért hazudott, míkor tudhatta, hogy akkor még a világ végére, egy put
riba, egy ólba is utána mentem volna? Ma már ezt is tudom. Egyszerűen

azért, mert ilyen a természete. Dehát ezt nem volt könnyű fölismerni. És
aztán elismerni még nehezebb volt. Mert akármennyire is tény, egy asz
.szony mégse bírja csak úgy tárgyilagosan tudomásul venni, hogy az ura
kóros hazudozó, és egyetlen szavára sem lehet adni.

- Szóval nem volt lakásuk? - kérdezte Márton.
- Volt lakásunk - mondta Anna. Kortyolt egy parányi sört, inkább

csak, hogy az ajkát megnedvesítse. - Már amennyire lakásnak lehet ne
vezni. Jártak már Obudán ?

Bólintottunk. Tudtuk, hogya szülei is ott laknak, valahol a gázgyár
környékén.

- Akkor ismerik azokat a régi, hosszan benyúló udvarokat, kétoldalt
a földszintes lakásokkal. Az ajtó az udvarról közvetlenül a konyhába nyí
lik, az egyetlen, fapadlós vagy kőpadlós szoba a konyhából. Az apró abla
kok olyan alacsonyan vannak, hogy aki elmegy az udvaron, még akkor
ís belát, ha nem akarja. Villany többnyire van, szál dróton lógó körte,
legföljebb mázas pléhernyővel; víz azonban nincs, csak egy közös csap az
udvar közepén. Istállókból, raktárakból alakított szükséglakások voltak
ezek, talán az első háború utánról, talán még régebbről, a legszegényebb
proletárok, munkanélküliek, egykori vagonlakók. lecsúszott vagy lezüllött
.értelmiségiek lakásai; ma már többnyire lebontották őket, alig egyet
kettőt látni belőlük, azok is hamarosan csákány alá kerülnek ... Hát egy
ilyenbe költöztem. Ez volt az a teljességgel megfelelő lakás.

Szája sarkában megjelent egy gúnyorkásan keserű kis vonás. És amit
-csak nagyon ritkán tett: rágyújtott. De a füst izgatott grafikonja csak még
inkább elárulta az ujjai remegését. Úgy próbálta leplezni, hogy csuklóját
az asztal szélének támasztotta, de hiába: a füst nyomjelző csíkja tovább
rezgett. Erre megvonta egy kicsit a vállát, mintha azt mondaná: mindegy,
és folytatta.

- Először fekhelyünk is csak egy volt, egy roggyant rugós, vedlett
divány; de aztán egy hét múlva megemberelte magát és szerzett egy má
sikat is, kölcsönbe az egyik barátjától. Egyetlen asztalunkat ellepték a
füzetek, amiket javítani hurcolt haza, s aztán néha hetekig hozzájuk se
nyúlt. Kis dobkályha állt a sarokban, mellette nyitott ládában a szén meg
a fa; ha begyújtottunk, pillanatok alatt kipirult a cső, átizzott a kályha;
ha nem tömtük, ugyanolyan gyorsan kihült, és dermesztő hideg lett a szo
bában. Vízért az udvarba kellett menni a közös kútra; két vödörnyit tud
tam tárolni a konyhában, mert két vödrünk volt, egy mázas meg egy hor
ganyzott; reggelre többnyire meghártyásodott bennük a víz, abban az
évben különösen hideg volt a január és a február. Az udvar végében a
közös illemhelyről jobb, ha nem is beszélek.

- Azt ismerem - mondta Márton. - Én sokáig azt se tudtam, hogy
angol vécé is van a világon.

- Mindent ki lehet bírni, ha két ember szereti egymást - mondta
Anna. - Csakhogy ...

- Csakhogy?
- Ha közösen vállaljuk, mindent el lehet viselni. Csakhogy ő nem

vállalta velem együtt azt, amibe belevitt. Hogy akkor miért vitt bele? ...
-. Miért? - szólt közbe ingerülten Tóbiás Laci. - Felelőtlenségből!

- mondtá és méltatlankodva egy kicsit hátrébb lökte magát az asztaltól.
(Folytatjuk)

111



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Már a zsinat előtti ídőkoen is nem
egy írásomban szóvátettem, hogy mi
lyen nehézségek elé állítják a szo
cialdsta rendszerben élő katolílkuso
kat a pápai szocíálís körlevelek né
mely tételei, amelyeket ezek az ok
mányok a természetjogból származtat
nak és kötelezőknelk tüntetnek föl.
Nem is beszélve ugyanis azokról az
elmélett meggondolásokról, amelyek
legalább is virtraVhatónaik ariutatják a
"természetjog" elnevezést, elfogadás
00 szánt értelmezésének nem egy vo
natkozásban maga a társadalma való
ság fordult ellene. Mmdez a zsinat
óta katolikus oldalon is mind sűrűb

ben hangot kap. Ezúttal csak arra a
nagyjelentőségű és sokfelé tárgyalt
tanulmányra szerétném fel'h,ív:ni a m
gyelmet, amelyet "Egyház és terrné
szetjog" eimmel a neves svájci je
zsuita társadalombőlcselő és mora
lista, Jakob David tollából tett közzé
az OTientierung.

Az egy/házi tekintély rníndig állí
totta, hogy vannak az ember termé
szetéből folyó valódi jogok és köte
Iezettségek, s ez a természetjog leg
alább alapvető vonásaiban elvileg a
pusztán ",természetes" ész világánál
megísmenhető. S báir a Szentfrásból
és Ikülönösen a RÓIlTIai levél. 1-2. fe
jezete1ből felsorakoztatott érveik :nem
egészen omentesek a problérnáíktól, ő

maga is híve a természetjognak 
szögezí le David. Hasonló nehézségeik
adódnak itt, mint Isten természetes
úton való felísmerhetésével 'kapcsolat
ban, amit az L vatikáni zsinat dog
makélnt lI1yilváll1ított ki. E-gyre éteseb
ben és sürgetőbben vetődik fel azon
baJI1 a kérdés, hogy milyen tekintély
lyel jelenti ki részleteiben is az egy
ház, hogy ezt vagy azt a természet
jog követeli vagy tiltja. Hormari veszi
az egyház a jogot, illetélkeSisége1 és
tekíntélyt anhoz, hogy teológiai köte
lezéssel állapítson meg és a hJívek
nek kötelezően írjon e!lő Igazságokat,
amelyeiket az egyház maga sem a ki
ll1yila,lJkoztatáSlból, hanem csupán a
természetre vonatkozó ismereteiből

merít? Ezt a Ikérdést teológiailag még
kevéssé tisztázták, noha agen nagy
mínd az elméleti, mind a gyakorlati
Ihocdereje. Ér1nti nemcsak a szociálís
enciklLi'kálk legrobib Ik!ijelentését, ha-
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nem az erkölcs szélcs Lterületert is..
különösen a házasságí és a szexuális
morálJt.

Kiváltlképoon égető most a kérdés
a születésszabályozás problémájával,
a fogamzás ellení szerek hasznáűatá

val és a rokon otémákkal kapcsolat
ban. A szűletésszaoályozást iHetően

nyilvánvaló lett, hogy maga, az egy
házi tekintély sem látja, míként old
hatná meg tisztári tcológiaí eszközök
kel ezt a kérdést. EZlél't 'hívd.ak meg
a pápai bizottságba nemcsak teológu
sokat, akik í.tt kísebbségben vannak,
hanem víűági tudósokat: pszicholó
gusokat, antropológusokat, szocíológu
sokat, orvosokat, demogradusokat, Mí
ként építhető azonban teológiailag'
kötelező tanítás rnímdezakmek a tudó
soknak nézeteíre, akik nem maga
sabb, mint csupán: emberi tekíntélyt
igényelhetnek maguknak?

Maga az egy/házi tekintély külőn

böző megnyílatkozásaíban, amelyeket
mínden dogmatikai kézikönyv tartal
maz, különösen pedig a Rerum nova
rum, a Quadragesimo anno és a Casti'
connubii körleveleleben Ikdfejezet:ten
jogot emel arra, hogy a természetes,
jog és a természetes erkölcs kérdé
seiben teki:nltélyi kijelle<ntéseket tegyen;
amelyekhez a ihív:őknek tartaniok kel
lene magukat. A megokolások azon
ban nem mindenIkit elégítenek ki.

*
Mikor is tévedhetetlen az egyháa

és a pápa? - teszi fel a kérdést
David, s Idevágó fejtegetései a lieg
nagyobb érdeklődésre tarthatnak szá
mot.

Az egyház tanétó tekintélye - írja'
David - lköZ\'etlenül az dsteni kínyí
Iatkoztazás továbbadására, értelmezé
sére, megőrzésére, körülhatárolására
és védeilmére vOll1artlko:zJilk. Épp ezért
.kétségtelen joga és feladata, hogy e1
utasítsa atermés'ZI€tjog olyan felfo
gásaít, amelyek ellentétben vanmaík a
kínyílatkoztatással. Pozitív módon ki
[elenthen továbbá, hogy más tanok
összeegyeztethetők a lkinyHatkozrtratott
igazsággal. EZJein kívül a kinyila'tlkoz
tatott tanból következtetéseket vonihat
le, vagy elŐlfeilitételelret tisztázhat,
amelyek né1ikül a kínyilatkoztatotr



igazság nem lenne tartható - jól
lehet itt már ~amis értelmezések IÍ.S
becsúszhatnak.

Ez 8Z.()Il1baJIl mínd nem elégséges
ahhoz, hogy a tiszta természetjog
kérdéseiben teljességgel kötelező tan
beli kijelentések jöhessenek létre. Ha
természetjogi 'tanok ellene szólriak a
kinyilatkoztatásnak, akkor magától ér
tetődik, hogy azokat el kell utasítaní.
H2 azonban "a kínyílaíkoztatott igaz
sággal összeegyeztetnotök'Vez még rtá
volról sem biztosíték a helyességük
re. Hiszen elgondolható. hogy ugyan
arról a tárgyról különbözően szóló
tanok is összeegyeztethetők a kinyilat
koztatott igazsággad, Nyitva marad
így a tér a természetes eszközökkel
való tudományos kutatás számára, s
kell is, hogy nyitva maradjon. Nem
látni, hogy atan,íióhivatal míként ír
hatna itt elő pozitív kötelező tant.

Az L vatikáni zsinat kinydlvándtotta
ugyan az egyház tévedhetetlenségét
"in doctrina fidei et rnorurn". A hi
vatales szónok, Gasser bríxení püspök,
egy kiváló teológus, azonban kuíeje
zetten kíjelemtette, hogya tévedhetet
lenség ·a "depositu:m fidei"-re, azaz a
"hületétemény:ve" vonatkozák vala
mint arra, ami vele kőzvetlenűl össze
függ. Ez áll kétségkívül az ",in rebus
fidei et morurn" formulára lis. A té
vedhetetlenség tehát annyiban vonat
kozik ae; erkölcsi tandtásra amennyi
ben ez ki van nyiíatkoetatva, mínt
például a felebaráti szerétet parancsa,
vagy a házasság felbonthatatlanséga.

Az L vati'kání zsinat szövegeiből,

valamint a tridenti zsinatnak abból a
szövegéből, amelyre hivatkozás tör
tént, Világosan kitűnik, hogy az egy
ház tévedhetetlensége a kinyilatkoz
tatott közlésekre, azok védelmére,
magyarázására és továbbadáséra vo
natkozík, és csak e határokon belül
igényelhető. Ezt erősítette meg Gas
ser püspök is, amikor 1870. július 16-i
előadói jelentésében a szavazásra elő

terjesztett dogmatikus szöveget ek
ként világította meg:

",A definíció tartalmazza a téved
hetetlenség tárgyát is. Atévedhetet
lenség ígéretét az egész hítletétemény
megőrzése és kifejtése ok:áJbal kapta
az egyház. Ezért általában könnyű

belátni, hogy annak tárgya a hitre és
az erkölcsökre vonatkozó tan. De
azok az igazságok, amelyek a hitbeli
és erkölcsi tanhoz tartoznak, nem

mínd azonos terméseetűek és nem
ugyanolyan mértékben szükségesek
a hitletétemény megőrzéséhez, Ebből

következik, hogy a velük szembenálló
tévedések is különböző foikJban mon
danak ellene a hitletéteménynek, és
pedig attól függően, hogy a vonat
kozó igazságok szerosabban vagy ks
vésbé szorosan tartoznak bele a hit
Ietéteményoe, Már most bizonyos,
hogy a pápa tévednetetlensége az igaz
ságoknak teljesen ugyananra a körére
terjed ki, mínt az egyházé, mert
mindkettőnek teljesen azonos a célja.
Az Istentől megígért tévedhetetlenség'
hiztos'aJIl vonatkozák legalább is arra,
ami közvetlenül ahitletéteményhez
tartozik, ebből folyóari a dogmák meg
határozására és a tévtanok elítélésére.
Az összes keresztényelonek tehát igaz
nak Iken tartaniok azt a hittételt, hogy
dogmák meghatározásában az egyház
tévedhetetlenül jár el. Mint azonban
mondottuk, a kínyílatkoztatott hitigaz
ságokkal más igazságok is szorosab
ban vagy kevésbé szorosan össze
függenek, amelyek, ha nem is lettek
kinyilatkoztatva, a kimyí'labkoztatott
igazság megőrzéséhez megvílágdtásá
hoz és értelmezéséhez megkíwántat
nak. Az ilyen igazságok tehát, amik
hez még a dogmatikus tényeket (facta
dogmatica) is hozzá kell számítani,
amennyiben a rhícletótomónyt nem le
hetne nélkülük megőrízmí és megma
gyarázní, nem taetoenak bele közvet
Ienűl a hit1etétemén~be, de szüksé
gesek annaéc védelmére, S ezért vala
mennyi katolíkus teológus egyöll1ltetú
tanítása, hogy az egyház az ilyen
igazságok hiteles hdroetésében is té
vedhetetlen, s ennek tagadása igen
súlyos tévedés lenne. A nézetek

. cook annak a bízonyosségnak fo
kát ' illetően kriliö~böznerk, amellyel
em a tévedhetetleriséget a teológusok
áHítják, hogy vajon ezt hittételnek
kell-e tekínteni, amelynek tagadása
eretnekség lenne, avagy csupán olyan
tételnek, amelyet egykill1Y'ilatkoma
totc ígazságbólvezettek Ie és így csak
te0'1ógiailagbÍZiOIl1Yos. Mínthogy a
pápad tévedhetetlenségre ugyamaz áll,
1ffiÍillJt az egyház tévedhetetlenségére,
ez a kérdés itt lis felmerül. A bízott
sági tagok azonban egyhangúan úgy
döntöttek, 'hogy emre a kérdésre nem
tértnek ki, amiből szükségszerű követ
keztetésként adódík, hogy most csak
ezt határozzuk meg: a pápai téved-



:hetet:l€l11Ség tárgyáról ugyanam kell
h1J1I1i, rnint amit az egyház tévedhe
tetlenségéről hiszünk.

!gy a jeleinJe:gi megaatározásnak a
pápai tévedhetetlenség tárgyát iUetően
két része van, amelyek legbensőbben

összrefiiggenelk: egymással. Az első csak
.általénosságban jelölí meg a tárgyát
.és am mondja, hogy a hit és az er
kölcs dolgai tartoznek 'bele. A máso
<lik azonban az egynáz tévedhetetlen
.ségével való összehasonlítás útján kö
rülírja és meghatározza azt, mond
ván, hogy a pápa tévedbetetlenségé
nek wgyapontosa!Il olyan messzire
nyúJ1ik, mínt az egYOOZ tévedhetetlen
ségének tárgya. Em a két reszt min
dig együttesen szem előtt kell tarta
nunk, ha a meghatározás igazi értel
mét meg akarjuk ragadeu. Amennyire
eretnekség volna tehát kétségbe vonni
az egyház tévedhetetlenségét a dog
mák meghaaározásában, úgy e dekré
tum értelmében nem !kevésbé eret
nekség lenne annak tagadása, hogy a
pápa tévedhetetlen hittételek megha
tározásában; és míként eddig volt, ez
után is csupáncteodógiaí lag bizonyos,
nem pedig hitigazságként érvényes,
hogy az egyház tévedhetetlen azok
nak a más igazságokinak megálüapí
tásában. amelyekről fentebb beszél
tünk, ugyanúgy nem mondja ki ez a
dekrétum azt sem, hogy a pápa ugyan
ezekre vonatkozóan ne tévedhetne.
Ebben a kérdésben mínd az egyházi,
rnind a pápai tévedhetétlenséget il
letően ugyanaz a teológiai bizonyos
ság án fenn, mint korábban."

Nyilvámvaló ebből - állapítja meg
David -, hogy az egyház tévedhetet
lenségéről szóló dogma nem vonatko
zik a tiszta természetjog és a termé
szetes erkölcsösség kérdéseire.

•
A U. vatikáni zsinatnak az egyház

"és a mai világ viszonyát tárgyaló
pasztorális konstitúciója az első rész
3. fejezetében nem ok né1lciil hang
súlyozza a rold:í dolgok és a profán
tudományokönMlóságát (autonómiá
ját/) - folytatja David. Ha. tehát a
iermészetjogot komolyan vesszük, ak
kor kell, hogy áUjon ez a természet
jogról szóló tudományra is. Végtére a
természetjog az a jog és a kötelessé
geknek az a köre, amely a do1gdk:
természetéből következik és az ész
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természetes fényénél ismerhető fel.
A zsinat ugya.nakikor fájlal bizonyos

szellemi magatartésokat, "amelyek a
tudományok jogOS autonómiájának
nem keJJ1ő megértése míatt a keresz
tényeknél sem hiányoztak". "Kortár
saink ikJözül - úgymond - sokan
félni látszanak, hogy az emberi tevé
kenység szerosabb kapcsolódása a
vallássad akadályozza az emberek, a
társadalrnak és a tudományok autonó
miáját. Ha a földi dolgok öntörvény
szerűségén azt értiik, hogy a terem
tett dolgoknak és a társadalmaknak
megvannak a saját törvényeik és ér
tékeik, amelyeket az embernek foko
zatosan kell felismernie, használnia
és alakítanda, aimkor föltétlenül jogos
ennek az örstörvényszerüségnek igény
lése. Nemcsak korunk emberei köve
te1i)kezt, hanem ez felel meg, a Te
remtő akaratának: is. Teremtett voltá
nál fogva ugvanís minden dolognak
a számára sajátos rnódon megvan a
szilárd alakja, igazsága és jósága,
megvannak a saját törvényei és l'en
dezettségei, Ezeket az embernek tisz
teletben kell tartania és el keLl is
mernie, hogy mindenegyes tudomány
ágnak és rtechnjkaí eljárásnak saját
rnódszere van."

Nem látható be - füzi hozzá Da
vid -, hogy miért ne lenne ez érvé
nyes a terrnészetjogra is. Ha a ter
mészetjog valóban "terunészetjog", ak
kor az idézett fejteg'etésekn,ek a ter
mészetes, vagyis a .tenrnészetben meg
alapozott erkölcsösségrőlszóló tanítás
ra is vonatkozníok kell, már- amennyi
ben ezek a tanok nem egvértelrnüen
ellentétesek a kimyflatkoztatott er
kölcsí alapelvekkel. Az egyházi tekin
tély a tiszta természetjog kérdései
ben amúgyis a természetes tudoaná-

. nyakra van utalva - itt észérvekkel,
nem pedig tekintélyi érvekkel kell
vitatkozni és küzdeni. A döntést is
rá kel:! hagyní ezekre a tudományok
ra, feltéve, hogy a döntés nem el[€Ill
tétes a kínyálatkoztatással, Á1l ez az
emberrel foglalkozó tudományokra is,
mert ha az embernek vannak is olyan
mélységeí, amelyelk nem .hozzáférne
tök a természetes tudomány számára,
emiatt még nem vesztik hatályukat
az emberre vonatkozó természetes
megismerések. Az egyház maga hang
súlyozza például a tulajdonjogot, a
gazdasági együttrendelkezést, a házas
sági rnorál legtöbb ailiaptéte1ét illetően,



'hogy ezek a kérdések a természet
jQli'Jba tartoznak. Kétség sem férhet
tehát ahhoz; hogy a természetes tudo
máinydlm~k fjbiológia, pszichológia, 01'
'vos tudomány, antropológia, népesedés
'tudomány, bölcselet stb.) megvan az
.Illetékességük rníndezek tekIiJntetébein.

*
De nem a pápáik lépték-e túl akikor

Illetékességüket, amikor i1dj,elenté
scikiben a tiszta természetjog kérdé
seiben is álílást foglaltak? SemmUoép
pen sem - feleli David ~, annak el
lenére sem, hogy tisztán a tanítóhíva
ialon belül nehéz voína igazolni !iLyes
féle illetékességet. Az egy luíznak
ugyanis nemcsak tanítóhívata~a, ha
nem pásztori hivataw is van. utóbbi
azt jelentd, hogy az egyháznak támo
gatnia és vezetnie kell a híveket er
kölcsi életvitelükben, már amennyi
ben rászorulnak cilycn veretésre. Vi
lágos, hogy olyan korokiban és népek
nél, amelyek még nem elég fejlettek,
erősebb vezetésre van szükség, ennek
a vezetésnek azonban abban a mér
tékben kell hátrább lépnie, amelyben
a keresztények nagykorúaíoká és ítélő

képesebbé válnak.
A pásztori hivatal így olyan neve

lési és vezetési feladatokat ró az egy
házra, amelyek nem lehetnek meg
ugyan tanbelt alap nélkül, de mégis

·messze túlnyúlnak a tanítóhivatalon.
A pásztori hivatalnak a vezetendők

fejlettségi fokához. tudatállapotáJhoz,
ttélőképességéhez és szükségletejhez
keLl alkalmazkodnia. Bizonyos kultúr
fokon neki kell valamely népnek, va
lamely társadalrni rétegnek rnegadnía
azokat a feleletekJet, amelyeket ma
gasabb kultúrfokra jutott népeik és
társadalmi rétegek magukitól is meg
találhatnak. idletve lkeill, hogy megta
láljanak, Amikor például a fiatal ger
mán népek ibeáramlottak az egyházba,
az egyház nemcsak a kínyílatkozta-

·tást közvetítette számukra" nemcsak
·a keresztény életforimákat ismertette
meg velük, harrem magasabb kultú
.rára, rnűveltségre, állarrnságra és mű

vészetre is emelte őket. Ezzel megoe
-csülhetetlen szelgálatot tett nekrik.
Egysrerazoolban míndezeknek a né
pekmek fel kellett szabadulníok a
.gyámság alól IS min;!; immár nagy
~ro~ ~~a kellett venru~

..a felelősséget a saját sorsukért. Hogy

ez az átmenet nem történt mindig tö
rések, egyfelől Iázadások, máslfel.ől

az atyáskodás elnyújtásának kísérlete
néLkül, szinte elkerülhetetlen 'VOLt.

Senki sem róhatía fe!!., ha tár1gyIila
gosari gondolkodik, az egyház bűnéül,

hogy armakídeién az álJ.ami és a pol
gári élet alakjtásában a kezdeménye
zést magához ragadta és a keresztény
életfelfogásnak konkrét formálkat
adott. Nem ritkán egyenesen köteles
sége volt ez. Hogy ennek során olyas
miket is elrendelt és lképViiselit, amik
nem vezethetők le mínden további
nélkül a hrtletéteményoől, óhatatlan
volt. Hagyományaira és tapasztala
taira támaszkodva és a maga keresz
tény életszemléletéből kifolyóalIl aaJ
egyház erkölcsi kérdésekre olyan vá
la:szoika,t is kénytelen volt adnd, ame
lyeket teljes egészüleben nem fedett
a kinyilatkoztatás. S amíg az egyének
és a népek ]télőképessége nem fejlő

dött ~i annyira, hogy saját felisme
réseik alapján megíhozhassák a szük
séges erkölcsi döntéseket, addig a 'ke
resztény ember tartozott is önként és
hívő lélekJkel követni ezeket az éret
tebb mérüegelésből eredő és magasabb
helyről származó utasításokat, -még
akkor is, ha ezek nem birtokolták a
tévedhetetlenség teljes biztosítékát.

S még valamit meg kell fontolni.
Nincs az az ember, nincs az a keresz
tény ember sem - ha még annyira
telnőtt és érett ds -, aJkJi a körnve
zetétől, a hagyomámytóí, a közerkölcs
től és a szokásoktól teljesen fürglgretle
nül aa.,akIItaoo ki erkölcsi elveit és íté
leteit. Aikkolr is, ha egyre személye
sebb felísmerésekre és meggyőződésre

törekszik, valamennyi lényeges pont
ban valami módon kötve marad a
közösséghez, amelyben él. A nagykorú
keresztény is csak keresztény életfel
fogásával összefüggően alakíthatja ki
hitbeli és erkölcsi meggyőződéseit.

ítéleteiben része van az egész keresz
ténységnek. S magától értetődik, hogy
e téren a hivatali hierarchia különle
ges, vezető, tisztázó, biztonságot adó
szetetet visz. Ám a híerarchda is az
összegyház "hitérzéke"segítségével al
kotja meg ítéleteit, s ez az összegyiház
folyvást keres és alakít, Nem egy
esetben tapogatózás ez, amely ki van
téve egyoldalúságoknak és tévedé-
seknek is. Ezért kell az egyháznak
nyitottnak maradnia új felismerések
számára, bárhonnan jőjjenek ezek.
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Gyakran kerül a pásztori hivatal
olyan helyzetekbe is, amikor még
nem teljesen világos az ügy és szá
mára mégis kényszerűség, hogy meg
szólaljon, :fiigyclmemessen, cseleked
jék. Ilyenkor azonban készen kell
állnia arra is, hogy ítéletét később az
újabb és jobb felismerésekinek meg
felelően módosítsa,

*
Az egyháznak és az egyházi tekin

télynek a természetjoghoz való víszo
nyáról David - megoldásí javaslat
ként - a következő megállapításokat
szürí le:

L Az egyház a Szeritírással össz
hangban és dogmatikus bizonyosság
gal tanítja, hogy van természetjog,
s ezt lényeges rendelkezéseiben a ter
mészetes értelem felismerheti.

2. Tanítóhivatalának keretében az
egyháznak arról kell döntenie, hogy
egy meghatározott természetjogi tan
összeegyeztethető-e a kinyilatkozta
tással, vagy sem.

3. Ha az egyház ennek a természet
jognak tartalmáról további kijelen
téseket tesz, akkor az ilyen kijelen
tések, még ha ünnepélyes formában
történnek is, inkább a pásztori, mint
a tanítóhivatalhoz tartoznak. Ezek a
kijelentések nem formálhatnak igényt
tévedhetetlenségre, kivéve azt az ese
tet, amikor a vonatkozó természet
jogi tételnek tartalmát az isteni ki
nyilatkoztatás is magában foglalja.
A tisztán természetjogi tételeknek
nem forrása sem a Szentírás, sem. a
hiteles teológiai hagyomány, mert hi
szen utóbbinak előfeltétele éppen a
kinyilatkoztatás..

4. Ennek ellenére az egyház bizo
nyos körülmények között jogosult,
sőt kénytelen kijelentéseket tenni a
természetes erkölcsi törvény bizonyos
követelményeiről is, ilyenkor azonban
nem tanítóhivatalából, hanem pásztori
hivatalából kifolyóan lép fel. Feladata
ugyanis, hogy segítségére legyen a
hívőknek a keresztény erkölcsi élet
megvalósításában és hozzásegítse a
hívőket a helyes itéletalkotáshoz is,
ha ők maguk a saját ismereteik alap
ján nem képesek erre. Ezek a kije
lentések azonban "salvo melíore ju
dicio" (míg nincs jobb ítélet) érvé
nyesek.

5. Minthogy az egyháznak a pász
tori hivatalra hiteles megbízatása van,
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az erkölcsi életvitelnek azokban a
kérdéseiben" is amelyek a hivők lelki
ismeretét mélyen érintik, számíthat
a Szentlélek különös segítségére, ez
zel azonban még nem birtokolja a té
vedhetetlenség bíztosítésát ezekben a
kérdésekben, Éppen ezért itt külö
nösképpen figyelembe kell vennie a
szakemberek tudását és ítéletét, fel
téve, hogy egyáltalán kényszerítve érzi
magát állásfoglalásra. Ugyanez vonat
kozik a pohitikai természetű vagy
ilyen vonatkozásokkal bíró kérdések
re is.

Minthogy a, hívő alá van vetve az
egyház pásztori hivatalának, más
felől pedig az egyház a Szarrtlélek
különös támogatásának örvend, a hí
vőnek egyet kell értenie az egyház
ilyen utasításaival, akkor is, ha tudja,
hogy itt nincsen szó tévedhetetlen
döntésekről. Ha azonban a hívő elég
séges szaktudással és körültekintéssel
rendelkezik, akkor nyomós ellenérvek
felmenthetik az egyetértés alól, sőt

egyenesen kötelezhetik arra, hogy ne
csak személy szerínt kövesse ellenté
tes belátását, hanem adott esetben
ezt akár a magánérintkezésben, akár
a nyilvánosság előtt képviselje,

*
Jakob David kííejezetten azzal a

célzattal hozta nyilvánosságra dolgo
zatát, hogy ösztönzést adjon szaba
tosabb kutatásokra és az egyház ta
nító tekintélyének körülhatárolására
a tiszta természetjog kérdéseiben. Sze
rinte a tanítóhivatal és a pásztori hi
vatal megkülönböztetése járható utat
nyit számunkra. Lényeges eredménye
lenne ennek, hogy a "keresztény szo
ciális tan", az államtan, aházaslsági
és a szexuálds erkölcs sok kijelentése
távolabb kerülne attól, ami teológiai
kötelezés alá esik. Nem kevés bal
laszttól szabadítanók meg ekként a.
morálteológiát: egyrészt tévedéseket
és félreértéseket tisztázhatnánk. más
részt mind a felismerések, mind a
,körülmények fejlődését és haladását
könnyebben foglalhatnők egységbe,
anélkül, hogy míndannyíszor az egy
ház tanító tekintélyét is igénybe ven
nők - s ugyanakkor veszélyeztet
nők. Nyilvánvaló, hogy ebben az eset
ben a teológiának is el kellene ej
tenie némely tételeit, amelyek tekin
tetében amúgyis kétséges az illeté-
kessége.



A KIS ÚT

., . Egyedül a művészi ábrázolásokról is hányféle Krisztus-arc tekint felénk.
En az embert megértő Krismust szeretem. A pusztá'ban böjtölő Krisztus alak
ját életidegennek érzem. - Es mégis azt tartom, hogy semimi sem indokolja
azt az engedéloonységet, amivel manapság az egyház híveineik kedvében akar
járni a böjti fe,gyelem lazításáool. Figyeljék meg: ezt az enqedékenuséqet:
éppen a le,gvallásosabb emberek honorálják a legkevésbé. Hiszen ma már
tudományosan is igazolható, hogy a testi megtartóztatások - Jcözöttük a böjt
is - nemhogy kárára, hanem eHenkezőleg, hasznára vannak az embernek.

A tavalyi, zsínatutánd rendkavülí
jubi:leumi év nagyböjtjére adta Ikli
Vr. Pál pápa "POell1iÜ'€lmini" kezdetű

.apostolí konstitúcióját, mely az egy
ház új böjti fegyelmének alapelveít
tartalmazza. Azóta a feljebb idézett
véleményhez hasonlókat gyakorta hall
natunk. Hallamí fogunk ezután is, ami
kor a pápai rendelkezés alapján a
Magyar Püspöki Kar is kihirdette már
a mínden magyar egyházmegyére

-egységesen érvényes új böjti fegyel-
met.

Még csak azt sem [ehet mondant,
hogy valamíféle félreértésről V'aIl1

szó azok részéről, akik az új rendel
kezésekiben "fegyie1mi lazítást" vélnek
látni. Hdszen a rendelkezéseik vilá
gosak, egyértelműeik. De annál in
kább szó lehet egy bizOlllYos fokú meg
nem értésről, amimeik ile~b
ban az lehet az oka, hogy II mli böjt
ről allkotott felfogásUll1k és gyakorta
tunk évszázados tradíciók betonjába
ágyazódobt. Nem is az egyházi év
során rdtrnilcusan következő böjti idő

szakok és ezen belül is a pénteki hús
tilalom megszokására gondolok első

.sorban, hanem, aI1I~a, !hogy ha csak
magát a böjt szót IkimondtUik, rnindíg
csupári tiltó rendelikezések halmaza
tára gondoltunk, AirIm már keveseb
bet, hogy a "böjti idő" egyben "bűil1

bánata idő" is. A böjti napok - bűn

bánati napok: az engesztelés, az elég
tétel napjai is. Az ételektől való meg
tartóztatás csak egyiik - és nem is
legnehezebb - fajtája az önmegtaga
-dásnak. Rövidene arra figyeltÜlllk job
ban,amit 'egyIházUIlik a böjti rendel
kezesekben tiLt és kevésbé am-a,
·amit ajánl.

Ebben a vonatkozásban az új bÖj'lli
iegyelemre korántsem az jellemző,

hogy csökkentek vagy enyhültek
benne a tiItó rendelkezések, hamern
az, hogy JtiJbővillt arOIknak az erény
gyakorlatokJnak. a iköre, melyekInelk

eddig lis CSaIk egyik tartozéka voQt
a böjt.

Igen, eddlig is. Mert a Krisztus ta
nítására épülő engesztelés, elégtétel
adás és bűnbánat gyakoríaránas; hár
mas egysége az egyház kezdeti ideje
óta az imádság, a böjt és alamizsnál
kodás hármasában valósult meg az
evangeliium szellemében élő vallá:sos
emberek életében. Még abban a sok
szor szélsőségesen S!ZiigQ["únalk tartott
középkorban. is így fejezödött ki az
egyíházias magatartás a böjtöléssel
kapcsolatban: ",Azt mondhatja nekern
valalcí : nem vagyok képes böjtölni.
De azt ú:gye nem mondhatja, hogy
nem tudok szeretní ... Ha azt mondja
valaki, nem tudja magát a bo~óil és
hústól megtartóztatní, elhiszem azt is.
Ha azonban azt mondamá, hogy nam
tud az ellene vétőkneJk megbocsátarn,
akkor már- nem ihis~ neki ..." (Las
kai Ozsvát: Biqa Salutis.)

Arrnilkor aIanosabban szemügyre
vesszük a mostani lböjti enyhítéseik
szándékát és szellemet, úgy találjuk,
hogy azokkal a bizonyos enyhítések
kel az egyház /korántsem alkar a hí
vek "ikJedvében jámi". Ellenkezőleg,
A böjt elmélyítéséröí és az örumeg
tartóztatás qeJjbi formáinak egy
magasabb szmtű síik:ra helyezéséről

van SM, amihez - pcr.'Óbáljulk csak
meg - sokkal több lelki erő és fe
gyeLmezettség szükséges, mint bizo
nyos eledelektől való megtartőztatás

hoz.
Mai körülményeímlc 'kö~ött már fe

lesleges is arról beszélni, hogy a hús
tól való megtaotóztatáanál a legtöbb
ember számára komolyabb önmegta
gadást jelent. például az alkoholtól,
feketekávétól és más serkentőszerek

től való tartózkodás. Arról is ik:áJr be
szélni, hogy a maii ember étkezési
anyagának megválasztásáha, étkezési
rendjébe mennyí rajtunk és akara
turrkon 'kívü:1á:tló tényező szél bele.
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EgyJházutnk ilyen és hasonló körül
ményekre, a mai ernber életformá
jám volt figyelmes tekintettel, ami
Ikor szűkítette a tdhtó rendelkezések
körét, Meggyőződésünk, hogy ezt a
figyelmességet a katolíkus hívek több
sége igenis honorálja, mégpedig az
zal, hogy önkéntesen bőviti azt a má
SikIDört, melybe a míndennapí jó
cselelkedetek, az erkölcsi erőnlétet tá
mogatö örurnegtagadások, a hivatá
surukkad és ál'lapo<l!be1i kötelességeink
kel járó erénygyakorlatok tartoznak.
Ezt a kört pedig nem az időszaka ha
nem a mindermapi helytállások tanú
ságtételei töltik he.

Böjtölésünk eddigi karaktere
tIgyIaI11Ó.s túlnyomórészt csak oizonycs
időszalkokJhoz és napokthoz tapadt. A
tradicióhoz való ragaszkodás esalk iel
mélyítette a tilalJmi időszakok kOll1l1Jú.lr
jait. Solkszor nem is a leghasznosabb
előjellel, rnert SOlkakiOOill így fogalma
zödott .nwg az időbe zárt böjti fegye
lem; ma még tilos, de tho1:n.ap már
mindent szabad.

Egylházunlk széndéka rnost arra irá
nyul, hogy emeUüIk !ki önmegtactóz
tátásunkat ebből az időbeli elhatá
ro1tságból. Erre már korunk lnaf~ el
mélkedője - Newman bíboros - is
felhívta :tliigyelmÜinket: "Kriszrtus sza
vai ~; Aki utánarn aikaJr jÖll1Jl1i, ta
gadja meg magát, vegye föl kereszt
jért; és miOOetnnapoovessen engem"
((Lk. 9, 23). Eszenínt a. keresztény em
ber vaílásos élete illem csupán némely

-

alk:a1m.i erőfeszítésben áll. néhány'
olyan [őcselekedetben, amelyet bizo
nyos időben némiföredelemmel, írná
val és jámbor cselekménnyel vég
zünk, Ez olyanféle vallásosság lenne,
mely a szemlélölk:et csodálatra és bá
mulatra készteti anélkül, hogya val
lás az illető magánéletében valami
személyes és állandó valóság lenne.
Az a törvény, mely gondolkodásmód
ját, beszédét, cselekedeteit Isten aka
ratához szaoná, A mindennap szó azt
is magába fogllalja, hogy az önmeg
tagadás, amelyet Krísztus kedvel, a
kis dolgokban rnutatkozík meg. S ez
könnyen érthető. Mert alikalJmalk'kal
az önmegtagadás nagy teljesítrné
nyeível nem találkozunk rmndennap.
Ezért az önmegtagadás nem olyan
teljesítmény, amit egyszer-egyszer
gyakorhmk, azuzán mándennek vége..
Hanem jelenti azoknak a kis köteles
s€gekn.,ek szakadatlan teljesítését;
amelyek sokszor oly kényelmetlenek
számunkra,"

Ime, egy zsínatelőutí jótanács a zsi
natutáni idők hrvö emberének.

Végül aki mégis úgy gondolja, hogy
az engesztelő, elégtételt szerző és bűn

bánatot gyakorló mindennapi jócsele
kedeteik mellett megtartja a régebbi
böjtölés megs,001robt rendjét is - böj
töljÖil1 kedve sZJe!rÍnlt.. Nem vétJke:z.iik
még akkor sem, ha azon a most már
nem kötelező "sziigor'Úbb"böjtön 00
kéntesen szigorft.

Magy·ar Ferenc'

NAPIJÓ

TILTAKOZASOK ES OVASOK SPELLMAN BfBOROS VIETNAMI
BESZEDE ELLEN. "Széleskörű bírálatot váltott kii Spellrnan bíboros saigond
kijelentése, amely szerínt a vietnami háborúban mínden más, mínt totális
győzelem, elképzelhetetlen" - ezekikel a szavakkal vezeti be az angol kato
likusok vezető hetilapja. a The Universe azt a tudósítást, amelyben a new
yorki fbílOOros-érsek ikarácsonyi vde1mamibes.zédélllekkaltolilkus visszhangját is
mernetí.

Spellman bíboros, mímt az amerikai hadsereg MJbori püspöke, Vietnam
ban, az all1l&ilkai katonák körében töThötte a karácsonyt és ebből az alkalom
ból beszédet intézett hozzájuk. Ebben a beszédben a feil1ltebb idéretteken kí
vül IITIég a következőket is mondta a bfboros: "A totális győzelem jelenti a
békét", továbbá; "Az Egyesültt Alílarnök ~tOlllái Isten szolgái, minthogy az
igazság, a civilizáció és a béke ügyét védelrnezík."

Lényegében ezek a kdjelentések váltották 'ki az angol katolrkus lap által
említett "széleskörű bírálatot", amely - amint aZJ1; az elmúlt hónap meg
nyilatkozásai bizony'itják - valóban az egész katolikus viilJágban hangot;
kapott.
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A Iegérzékenyebben Eranciaországban reagáltak a bíboros harcias meg
nyilatkozására. Paul-Joseph Schmitt metzí püspök nyílt levelet Jntézetta,z;
amerikai főpaphoz. Ebben a többek között a következöket írja "Eminenciás
Uram! Engedje meg a mertzi püspöknek, akinek egyházmegyéje oly sokszor volt
véres csaták színhelye, hogy kifejezés,re juttassa a saját, és az egyházmegyéje
területén élő hívők és nem-hívők nagy 1öJbbségéinelK megdöbbenését, a nyálat
kozatok olvastán, amelyeket Ön Sadgom-Tan-Son-Nuth-ban a karácsonyi míse
után tett." - "Megé\l'1tjü'k és osztjuk szenvedését, amelyet oly sok fiatal honfi
társának - akiknek Ön táborí főpapja - kiontott vére miatt érez, De lehet
séges az, hogy nem érez hasonlóképpen azoknak az ártatlan áldozatoknak.
gyermekeknek, asszonyoknak és öregeknek szenvedését látva, akiket az önök
katonáínak fegyverei seoesítettek, égettek vagy öltek meg? Vajon nem
rnondta-e Krísztus: ,Amit a legikisebb testvéreim közül eggyel ris tettetek, ve
lern 'tettétek' tiMt. 25, 40)." A levél ezután a II. vatikáni zsínatnak a nyílt vá
rosok bombázását elítélő nyilatkozatát és VI. Pál pápának a víetnsmí kará
csonyi fegyverszünettel kapcsolatos szavait idézi és fölteszi a kérdést, vajon
a bíboros szívében és lelkében nem azonosítja magát a Szeritatyával? "Bo
csássa meg nekem ezeket a kérdéseket - folytatja Schrnítt püspök -, de o
lelkaiseneretbeli kötelességremnek érzem, hogy föltegyem őket. Magyarázattal
taIritozom híveírnnek is, akik engem kérdeznek, Egy olyan időszakban, amikor
az egYIház alázattal és bátorsággal törekszik arra, hogy az evangélíusn és az
egyetemes testvériség kovásza legyen a világban, az Ön megnyidatkozásaí az
zal a kocikiá'ZaittaJ járnak, hogy súlyosan kompromittálják azoknak a keresz- o
tényeknek önzetlen erőfeszítéseit, akik arra vállalkoztak, hogy fölépítik az
embereik testvéri városát és ílgy teszík nyilvánvalóvá Isten dicsőségét. Vála
szát várva, kérem fogadja, Errunenoíás Umm, testvéri és nagyon fájdalmas
tiszteletem kifejezésót. Paul-Joseph Sc:hmitt, metzí püspök."

Sajtónydlatkozatban juttatta kifejezáslre egYetJnemértéSé Martin bíooros;
roueni érsek, aki a Paris-Normandie munkatársának a többek kooöt<t a kö
vetkezőket rnondta "A zsinat elítélte a ifegyvel'ikezési versenyt és bűnösnek

mondoeta a totális háborút. A !hadi kiadásokra elfecsérelt hatalmas összegeket
az emberiség jaJVára lehetne fOl'dírtam. Ez a megál1apíltás nunden háborúra,
így a víetnarníra ris érvényes, Minden kereszténynek legelsősorban arra kell
törekednie, hogy megakadályozza az esztelen vérontást s hogy gátat szabjon
a mészárlásoknak, amelyek katasztrófába sodorhatják az emberiséget, Egy
idejűleg világosan kí 1~e1Jl nyilvánítamrnk, hogy mínden felelős vezető értsen
belőle: a enedern ember lelkiismerete nem !képes többé elviselni a háboI"Út."

A francia" katolíkus saító vezető orgámumában, a La Croéz-ban, P. An
toine Wenger, a lap főszerkesztője ezeket írta: ,,spel1manOOlboros szavai á1
talámos megdöbbenést és a békeszerető emberek Ikörébenbotrárnyt kelteetek.
Ellentétben állottak azzal a véleménnyel, amelyet a tárgyalásoík és kölcsönös.
engedmények 'révén elérendő IbéIkér1ől a pápa. oJ.y gyakran juttatottki;fej~

zésre." Ugyanezt a gondolatot Georges Montaron a Témoigna,ge Chrétien ha
sáojaín a következőképpen fogadmazza meg: "Az amerikai bíboros megáldotta
aháborút, amely a győzeleim útját egyengeti, m~g Róma püspöke egészen más
Ionmába öltöztette ünnepélyes fö1hJ.1vását: ,Az Úr nevében álljatok meg.' Mm
ellentmondás a két rnagatartás között!"

Olaszországban elsősorban a vatikáni visszhang [elé foroult az érdeklődés.

A tudósítók kérdésére Fausto Vallainc prelátus, a Szeritszék sajtóárodájának
vezetője válaszolt. Kijelentette, hogy az ügyben,lnilI'JJCS és nem ris várható
semmiféle nytlackozat". Ugyanakkor általános a vélemény, hogy az Osserva
tore Romano december 28-i számában megjelent egyik kommentármak az a
mondata amely szerímt "akalI'ácsony éjszakája volt a legkevésbé allkialJm.as arra,
hogy a fegyverek ügyét hirdessék", a név említése nélkül is Spellrnan bilioros
beszédére vonatkozott, Nyiltan foglalt M'1ásrt fi .bolognaí érsekséghez közelálló
Avvenire d'Italia círnű katolíkus napiliarrJ" arndkor a következőket írta: "Nem,
t~tkolihatjulk hogy Spellrnan bíboros szavad még súlyosabbá tették azt a lelki-o
ísmeretí pooblémát, amely sok katolikust oly fájdalmasan gyötör a féle1.rnet
keltő víetnamí háború aniatt. Ha ennek a lháborúnak meg is lehetnek a pold-
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1;ikai indokai, és ha ezek alapján el is fogadhatjuk azt, rnínt olyan rosszat,
amit mímd ez Ideig nem sikerült OIIWOSOlJnJi, akikor is csak kevesen hajlandók
.annak elismerésére, hogy d1Jt valamíféle vallásos természetű szent ügyről van
.szó. ValójáJba:n a keresztény Ielkíísmeret elutasítja annak elfogadását, hogy
,Isten ügyének' szolgálatáhoa olyan ik:Jegyetlem eszközökre lenne szükség, mint
amelyekkel egy modern hálboru jáJr együtt. A ~két fél harcosamak és a há
ború po~ áldozataímak szenvedése csak egy reményt táplálhat, a győzelem

nélkülí és rníndkét fél számára :becsüJetes béke reményét. EZJt a reményt taní
totta nekünk a pápa békeakciójával."

Altalános elvi szempontból is ,figyelenu:1e rnéltó a német sajtó köréből a
Münchner Katholische Kirchenzeitung~ommeJ]táJrja. A lap főszerlkesztője,

Lorenz Freiberger prelátus, ,,["égi vágású tábori prédákátornak" nevezi eikké
ban SpelJmanbíborost. Megállapítja" SpelJlmalll azon igyekezett, hogy az ame
rikai Jmtonáklban lehetőleg ne rnerüljön fel az a .kétség, amely a vietnami
háború igazságos voltával :lmpcsolaJtban egyre több keresztényt, és köztük sok
fiaJtaJ. katolikust gyötör Ameríkábam, A ib~boros szóhasználata nehezen egyez
tethetőössze a pápa díplomácíájával - állapíltja meg Freíberger, majd hozzá
fűzi: "Az egyes országok nemzeti egymz:iÜiban míndenütt főllelhető az a vég
zetes hajlandóság, hogy háoorús ídőkben a nemzeti tőrelevéseket összekever
jék a \hithirdetés ügyével. Az első vílégháoorű ,tábori prédikációi ijesztő pél
dáit szolgáltatják ennek. Míndkét oldalról Istent ostromolták, hogy vigye győ

.zelemre a saját ügyüket és alázza meg az ellenséget, tehát a keresztény szom

.szédot. Ha ma, ötven év után elolvassuk ezeket a1JáJbori prédskácíókat; meg

.szégyenítő benyomást hagynak hátra aeröí, hogy a keresztények cis rnerunyire
belezüllöttek koruk szellemébe és tévedésedbe. Spellmam tábori prédíkátormak
sok elődje volt. Viszont a XX. század pápáinak becsületére legyen mondva,
hogy ők a béke pártatlan közvetítőinek bízonyultak, Sosem a "totáLis győzel
met', hanem az ésszerű békét tették ügyükké, még akkor is, iba békejobbukat
a címzettek vísszautasították." (Doromby Károly)

GENFI VILAGKONFERENCIA AZ EJGYHAZROL ÉS A TAR3IAnALOM
ROL. A keresztények helye a haladás, élén van! - ezzel a [elszószerű kijelentés
sel [ehlemezhetjük azt az egyiház és a társadalom kérdéseivel toglalkozó világ

-értekezíetet, amelyet a múlt év [úliusábam Genfben, az Egyházak Ökumenikus
Tanácsának székhelyén és annaik védnökségével ,ta,rtottak Ez tŰ'IlJilk M azokból
.a részletes beszámolókból és értékeléseleből is, amelyekkeü a naphlapok jelen
téseíméí jóval később immár folyóiiratokban is találkozunk. A világkonferencián
több mínt négyszáz hd,ttudós, gazdasági és polittkaí szakértő, atomfizikus, bio
lógus és szocíodógus jelent meg, nem is szólva az újságjrók százairól. Összeté
telét az jellemezte, hogy a ["ésZJtvevők több milllt fele világiak közül kerüht 1ki,
akik nagyon is aktívan szerepeltek, huszonhét főreferáturnból tizenötöt ők tar
·tottak, sőt még az osztályok és alosztádyok vezetőségében sem a hittudósok
voltaJk többségben, a [elenlevők k'éthamnada pedíg a szeelalista országok és a
"harllnJadik világ" területéről ilrerült ki. A <tudósok ésa teológusok nem a pro
testáns vagy az ortodox egyházak küldöttei vohtak hanem személy szeránt hív
ták meg őket hozzáértésük alapján. Igy magát a kom€ll1anda elnökét Is, M. M.
''l'homasbanga,Lorei professzort, aki a szilr-illlalaibárroeresz.téJny egyház tagja.
A meghívott Martin Luther King, a felketék jogaiért küzdő Nőbel-dfias ame
rik:ai1e11kész az akkor zadlóahic~grói események: rniatt nem [elenhettek meg. A
katolakus egyiházat nyo1ctagú megfigyelő csoport képviselte, élén Charles Möl
ler püspökkel, aki a rómaí HittJalllli Kongregáció altdtkára.

Ilyen magyarámyú protestáns 'nemzetközi össz:ejöv,etel:Legutóbíb 1937-íben,
-Oxfordban volt, amíkor hetven országbód négyszáz résztvevő tárgyalta az ak
kor égető kérdéseket a remet nemzeti szocialűzmus és a közelgő háború ár
nyékában. A mcstaní valagkonferencián nap-nap után 'késő estig vitatkoztak s
eközben "sok mély, újszerű, vitatható, magától' értetődő, de doce" beszéd is
-elhangzobt, amint azt Edward Duff, a politiJkJai tudoimányokprofesszora és a
ikornerencia egyilk kato1ikus ll'Iliegifigyelője jegyzi meg a Stimmen der Zeit szá
rnára fm cikkében.
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A mUllllka három színten zajlott: nytlJváinos üléseleen tárgyailiták meg a fő

tá.rsadaLlmi és teológiai kérdéseket, Négy szekcióban vitatták meg. 1. a gazdaságí
fej~ődés vi1á:gtáv~atait; 2. az á1I1arrn mi:benlétét és feladatát az átaíakuűés korá
ban; 3. a nemzetközi együttműködés és a békés együttműködés új foomáJit a
pluralista vflágban; 4. a közösség kérdéseit a modem városi, techmikad és plu
radista társadadomban. Végül kisebb csoportokban a négy szekció tagjai együt
tesen t:átrgyalták meg a míndnyájukat közösen érdeklő általános ikJérdéseket:
1. a technika és tudomány forradahmi Iehetöségeít, 2. altiJttudomány és a tár
sadalmi erkölcstan kapcselatát és 3. az egyház társadalmi hatását.

Muközben a genfi lrond'ere.ncia résztvevői megvitatták ezeket a kérdéseket,
tudatában voltak annak, hogy a keresztények csak ,kásebbséget képviselnek a
világban. A záróüzenet szerímt az egyl1áz. "csak úgy remélheti, hogy átalaku
lást hozhat a vtlág számára, haő maga is átalakítja a világgal való érímekezé
sét", A résztvevők nem törekedtek an-a, hogy egyetemes érvényű és mínden
problémáira szóló megoldást adjanaik. "Keresztény hiIti1nk közös alapot ad, alap
vető magatartást és közös célkitűzést társadalrní szelgálatunk számára - mond
ja a záróüzenet -, de nem 'biztooít könnyű egyetértést különleges társadalmi
kérdésekben". Ezek a fennt.airltások azonban nem azt [elentjk, mintha a genfI
konferencia visszatért volna a píetdsztíkus fiagycmányokra, a világtól való me
nekülésre. E1!lernlkezŐtleg, a Jooresztémyelk jelenlegi alapérzését a záróüzenet
Toynbee a hírneves angol történetbölcselő kifejezését használva igy fogJlalja
össze: "Ha magunkra és egyházunkira nézünk, szégyen és :megbálnás fog al, hogy
korunk kirovására oly gyér erőfeszítéssel fe1eltüruk" . Lelhet, hogy- ebben a
rnondatban némíképp kifejezésre jutott a harmadik világből és a szecialista
állameloból résztvevők "teremtő elégedetdensége" az Ökumenikus Tanács ed
digi munka-módszerével szemben - írja az Union ez évi 19. számában.

De hogyarn is felelt a konferencia enre a "teremtő elégedetlenségre", ko
rurik kihívására? A gazdag anyagból, amely az egyes szekcíók jelentésedből fel
tárul, csak egy~egy mondatot ragadhátok !<d. A1.ta:1áJnosság)ban azt lehetne mon
daní az Informations Catholiques Internationales nyomán, hogy a konferencia
kettős törekvésre szólította fel az egyházakat: Le11Wndásra és elkÖtelezettség're.
Lemondásra egyrészt aJtr'ÓIl a hagyományos magatartásról, hogy az egyházak a
hatalom helyzetéből fogadják el a fermálló polítíkai, kulturálís és társadalmi
rendszert s így keveredjenek bele a világi ügyekbe, másrészt viszont elkötele
zettségre a történet rnenetében járó ember, elsősorban azonban a szegények és
az elnyomottak érdekében, Az első szekelő határozata többelk között kimondja,
hogy "a kereszténynek lcrítíkus szerepet kell betölteníe az emberi történetben,
arnelvnek megállapított rendjét Isten állandóan újjáa!lakíltja". A keresztények
vessék bele magukat a túlhaladott társadadmd és gazdasági strukturák megval
tOZJtaiásába."Az uralkodó bírtokviszonyok és gazdasági formák gyakran meg
hiúsítják olyan természetes segélyforrásoknak a kihas:zJnálását. mint a föildbir
tok: és a talaj" - mondja az első szekcíó jelentése, és hozzáfűzi, "a k•.ereszté
nyeknes; az a feladatuk, hogy ezekbelll az országoleban a tulajdon, a jövedelem,
a beruházás, a nevelési kiadások, a politikai és az adrnánísztratív szervezetek,
valamint a fermálló nemzetközi kapcsolatok jellenlegi formádnak forradalmi
megváltoztatása érdekében telll:épjenek... A keresztény - hála hítének 
tudja, hogy egyetlen történeti struktúra, egyetlen hatalmi és bíztonságí rend
szer sem tökéletesen helyes. (Nincs olyan társadalmi rendszer, amit Isten írt
volna elő. Sem a változás, sem a .status quo' Illem szüik.séglképpen [ó.)" A kon
ferencía ezekkel a szavakkal nem kanonizálta a forradalmat; bár a forradalom
kifejezés a konferencia kulcsszavává vált - emeli ki Georqes Richard-Molard
protestáns Ielkipásztor az Etudes számára írt beszérnoíóíáoan.

A "fonrndalo:m" szót, ,mint szakkífejezést .tJi;iJbbféle értelemben használták,
de elsősorban a modern technika viszonylatában. Margaret Mead (etnológus, a
newyorki természetrajza Múzeum őre, aki kétágú kígyóölő brotjált Genfben sem
hagyta el) a techrukát az emoertségIegnagyebb fe1szaJbadítójáll1ak mondta, Má
sdk hangoztatták, hogy a technika; foraadaíom :megfordiitlhatat1an folya:rnat,
amely az emberiségetegy teljesen technizált~sodO!rja.Az egyházaknak
- rnondották - a techníkaí kor embere és nem a t~p embere felé kell
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fOIrltrlJnliok. Meg ikeN találniok a anódját amnak, hogyan élhet az ernber keresz-
tényiként az e1keiriiJJhetetiLetnill 'bekövetkező techníkai világban, hogyan hirdet
hető az üdvösség Krásztusban az olyan emberiségnek, amely 13l!1Yagilag már
ÜdV1Ö~ÜiLt. Ugyanakker mások, mint például Theobald amerikai kfbemetikus,
rámutattak a technika veszélyeire is.

A cfej!lődésben lévő országok és népek, valamint az ipacilag fejlett népek
köztí lmIPcsolaJt tárgyalásánál a "forlI"'adaJ.om" kifejezést már nem annyira a
technika, inkább a szó társadalmi, gazdasági és pWitikali értelmében használ
ták. A "kezdő rúgást" - rnímt Georges Richard-Molard fejezi ki magát 
Richard Stuiull, a prliincetoni egyetem közgazdász-professzora adta meg a nyil
vános ülésen, Ot követték a Iatín-amerjkaíak, mínd a katolikusok, mind a pro
testánsok, az afmikaíak és az ázsiai résztvevők nagyrészben, valamint a szeeia
lista áJilamKJik képviselői. Egyes nyugataak, akiIk a forradalom Jdfejezést pusz
tán a technikai ihaladásra és amm.ak következményeire fog1lal:táJk. 1Je - meg vol
tak lepve. ShauJl professzor azoriban :nem IhaJbozott kije1.enta:nli, hogy "a ke
res:i'Jtény ember egzisztenciája forradalmi egzisztencia, Il1eIk:i.tehát a társadalmi
reform élén loo1l. jálnnia". Az egYiháZInak aZAJIk oldalán kell áJJl:nlia és azokkal
II forradalani erőkkel Gre1:l együtt ilennJie, aklik "ellenfelei az olyan rendszemek,
amely valóságos séntés Isten és az ember ellen" - hangoztatta G. Castillo
Gardenas (Columbíából) is. Még tovább méJIyitette ezt a gondolatot Vitali Bo
TOjOV lJ:eIIliin:grádi 1»"OIÍ€5SZJOr, ortodox főesperes, aki "A hittudomáJny kihívása
és 'Lényeges szerepe korunk társadalmIi forradalrnaíban" címmel tantott elő

adást. Vitába sZláJJJt azokkal a teológiai elméletekkel, amelyek "egy mínden
korra megállapított rend statikus szemléűetének voltak foglyai". Hivatkozott
a II. vatilkán~ zsinatra (amelyen megl1'.i;gyeJ.őkérut vett részt) és a genfi protes
táns-ortodox vídágértekealetre, amelyek a legjobban ,taJ!1úsítjáik, milyen~.
van a korunk szocíálís il'or:radal1mairval !fog1aiLlroID ,teol.ógdá elismerésére.

A íhJaa1madik: szekeíö határozatben ítélte el az atomháJbo11ÚJt, mínt amely
"Isten ailmraJtávail ellentétes", ,,lffiiJnden rossz közit a legrosszabb". SIDt emelt
a nemzetközi ímtézmények megerősítéséért, és fei1tette egy nemzetközi adó be
vezetésének gondolatát is. ürenetben hívta föl ll. íkJaresztényekiet, !hogy küzd
jenek a világ békéjéért. "A legvégsőkre is váJ.lJa;)jkm;nunk kell a je.1elMe!1Ji (viet
nami) összeütközés vbetejezése érdekében, EJbben a feszillt.séOOel terhebt he1Jr
zetben megoldást 'lreB. találnunk, mert ez a ihelyzet új háborúk lehetőségeit

rejti magában."

A negyedik szekcíó tagjai me~ították, hogy a gyors szocíálís válto
zások a kérdések egész tömegét vetik fel az egYIháZ számára, "Az egylház je
lenJ.~ struktúrajának az a problémája, hogy egy elmúLt társadalmi foraná
ban alakult ki, amely statikus, nagyrészt mezőgazdasági, vallásos szempont
ból pedig kOIIliÍOrnni513 j.el1ieio"Ű volt," Ma viszont rnár egészen máséajta. dJilIla
mííkus, folytonosan változó ipari társadalomban élrűlIlk. A negyeduk szekcíó
szerínt az egyházak miil1Jtha nem Jennének eléggé dudatában, hogy az embe
riség mlilyen válságban él. A pT1oíb!Iémák a hagyományos társadalmi élet teIr
oldásában, a fajok vtíágméretekre kilterj,edő összekülönbözéseíben, a nőnek

:méIg a családi életen belül ds jelentkező új szerepében, a szexualítás új tormár
Ibain és a nemzedékek konfllik,ttIJásbalIl lépnek elő. Magát az. Okuméníkus Ta
nácsot is fe!lszóMtottáJk, hogy ,,nagyobb megbecsüáést" jurútassoln a nőknek,

Foglalkozott a szeikció az ifjúsálg Iázadásával, II rárnutetott arra, hogy a "fenn
álló értékrendszer míndezídeíg nem vetteSZláJmitásba ll. modern techníka kö
ve:tkezmél:nyeilt, sem azt, thogy vannak fiatalok, a:kd'k azért elégedetlenek, llllerIt
ez az értékrendszer úgy, armiiIllt aLkaJma.Z:ZJák, nem tud megbírkózn! olyan kér
désekkel, IIlIiiIlIt a MborTÚ, ll. garoaságli igazságta1l.ansrá vagy a ny!i~'vános becs
telenség". A negyedik szekcíóbam egyébkélIlt a szocíológusok, az antropolő

gusok és a névelők amiatt is panaszkodtak, hogy hiámyzík a kJÖZ1ÖtS nyelv,
amelyen a teológusok és a tudósok~ egymást. EZJér;t ajánlja a je
lerutés a tudósok.kal való páJrlbesZiédet és a iteo:IQgiai GOO:p2Jé5 olysm irányú gyö
keres megváiLtoz1latását,hogy "el~.az :iJglaZi találkozást az egy'ház és,
az állandóan válltozó modern világ valósálg)ai ikiözt."
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A Jronferenciáln, magától értetődően, hangot kapott az ökurnénikus együtt
működés gondolata is. Charles MölLetr püspök, a többi katoldkus ~gyelő
vel együtt, beható eszmecserét folytatott az Okurnéníkus Tanács szakemberei
vel. A püspök -mint am Edward Duff közlí -, kijelentette: "Az egyházak:
és a jóakaratú ernberek közötti együttműködésnekbizonyos szárnú olyarn alap
-elvre kellene támaszkodnia, amelyeket míndenkí elfogadhatna anélkül, hogy
ezzel Istelll mellett, vagy ellene lke~~ene döntenie." Nagy várakozással fogadták
Nyikodim metropolitának, a rnoszkvaí patríarohátus !kűlügyí osztályvezetőjé

nek, ezzel kapcsolatos észrevételert is. Nyíkodárn, aki sokat - éspedig Lati
nul! - idézett XXIII. János és VI. Pál pápa encikílikáíből, dicsérte öket, mert
- mínt rnondotta - jó alapot mktak le "a karunk problémáíval foglalkozó
széleskörű, gyümölcsöző, testvéri és békés párbeszédhez". VI. Pál IPálPáJnak az
ateistákkal való párbeszéd nehézségedre vonatkozó nézetét, amit az "Ecc1esiam
suam" körlevélben fejttet,j; ki, az orosz metropolíta pesszíarrístának .íitélte. Meg
kell ugyan engedni - tette hozzá Nyiíkodim -, hogy nagy ücülönbség van az
Ideológíéban, ami a párbeszédet meg is nehezíti: a szeretetnek azonban, amely
azon fáradozik, hogy a békét megteremtse és az ember sorsát megjawtsa, t0
vábbra is mínden jóakaratú embert együttérző, élő válaszra Joo11 ösztönöznie",
A tulajdon szocíálís jellegére vonatkozó zsinati áJilásfogiliaJ:ást elemezve, Nyi
kodim, egy a köztulajdon alapján áldó rendszer felé mutató katolíkus tádéleo
zódásra, egyszerűbben kifejezve, a szocíaldzmus helyeslésére következtetett 
írja Edwerd nw, aki ezután ismét idézi a metropcldtát: "Milllden-esetre jog
gail Jelhet várni, hogy a jövőben míndezeknek a kérdéseknelc aíapvető megol
dása tekíntetében széleskörű kölcsönös megértés, egység és egyetértő, Ö5SZ-
keresztény szellemiség lesz elérhető." ...

Protestáns és ortodox testvéreim valóban vrlágméretű ikOllllferenciája is
arra mutat, hogy az -agyház és a világ eszmei és gyakOl'laJti kapcsolatajnak
.kJim~bam rnínd jelentősebb szerepet fognak VJÍJIlal.Í a világi értelrniségíek,

(Szi{}eti Endre)

AZ OLVABÚ NABLOJA. A költők is tölbbnyire mjokfbam, [örmek, "miIllt
a darvak" egyfeíLé-jhúzó. közös llleIIIl2IEldék vcnásekkal.; aztán számyule erősöd

tével az edzettebbek kiiVlálmak az éklből és a crna,guk külön útjárn. térnek,
Fodor Józse! ikor és pálya szerímt a Nyugat másodák nemzedékének tagja,

de kezdettől fogva külön úton jáJrt. Nemzedéke Petőlfilre tekintett, a népdes
séggel kezdte, vagy szürrealísta kezdés utáln OO:marosam megtért a néptesség
hez. Fodor Jó2llef Adytól tanulta a iLmit (Adytód, akii. aikkor egy időre SZIám<JID
kívül rekedt, vagy dílettáns utánzók martaléka lett); népíes sosern volt, a
szürrealízmus illem érdekelte, Pályájának íve rnár-rnár éppen az ellenkezője

annak, amit nemzedékének útja rajzol, és amelyen a anodern magyar líJra
halad. Más hagyományokba kapcsolódik, az eszményei ds másdk; 'kJölrtészetünlk:
mai színképében többé-kevésbé "idegen". De ezt az ídegenségét maga ds tudja,
akarja és vállalja,

"Idegen" vagyok itt? - de csak ahhoz, mi
Divat, silány; eszményem az örök,

Nagy s emberi, s nem ma-divatja-holmi;
Arván egy szent régibe merülök.

Szép verseken merenaek, miket irtak,
Mig név, plakát rikít rám ostobán,

S mint nézem: rajtam egyet csavarint csak
A szép-hurokkal-rámcsavaTt magány.

Mi ElZ a ,,szenrt; régi"? Merre, kiknél ta1áJfrlatók ezek ,,~t" táJp
ráló szép versek? AliJgha véletlen, hogy új kiötete* egyik ciJdusálnalk IlllOtJtója
SheLLeytől, másíké Byrontól való. Atnyúlva a iI11Odelr!neIk feje fölött, az alllgol
rornantíkábam, Byron, Shelley, Keats viJágJában találta meg a lelkének leg
otthonosabb tájalka1t. TőJ.ük asszillllil:álta magába és sajátjává a legtöbbet. Ta-

• Fodm" Jóme!: ~kek napközJben. SzépiJrodaJimi k~ó, 1006.
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núság rá, de ugyam.a.k:lror példa is ennek a rokon-sugallta asszímálálásnak a
m.ikéntjére egy-egy Hyen tömör, ll1lligy természeti aJI1yaJgQt magába zsúfoló
91lrófa

Tavasz-betegség, kikelet-vasárnap,
Tündöklő hónap, édes és nehéz,

Zöldellő mennye mérsékelt sUJgárnak,
Mit június vált forrón, mint a méz.

Belsőd kiferdült, volt-magadra nem lelsz,
Minden újdon, vad, s mint vagy: nem tudod;

S világ.-nagy éh-kínban (s meg soha nem telsz!)
Már oldó lágy halál kezét fogod.

De nem előzménytelen ez a lira a mi költészetünkben sem; csak éppen
más előzményekhez kapcsolódik: Ady rnellett, részben talán Adyn áJt és Adyn
túl ismét csak a magas hőfOlkú romamtdkába, és Aranyban is elsősorban a
Bolond ]stók költöjéhez, Ha elolvassuk kötete egyik legszebb versét, a Sírok
közöttCÍil11.űt, emlélkeinlkben egy-egy nagy Vaáda-vers visszhangzak rá; s ha
ilyen sorokkal. ta,lá]JkozW1lk nála, rnínt: "Gondold meg, hogy mít ÍLrSz, vajh ér
demes, - Hogy a derék jók rendiébe emeljen?", vagy ilyen nagy-látomású
szakaszokkal, mínt:

Mi történt a Földdel? Nem ismerek rá,
Egy szörnyű 1OO.rtyás mindent szétzavart;

Élete őrült lett," erkölcse vaddá,
S csak: nőni látom jobban a vihart.

Hogy állhat vissza itt valami- régi rend még,
Békés munka, biztonsá-g, nyugalom?

Megindult a világ, ég boltja reng, ég 
Eg reng sa tenger mozgó sírhalom:

képek, je1zJők, kifejezések óhatatlanul Vörösmarty-rezonancíékat keltelne'k
bennünk

Mindezt lényegében eddig is tudtuk Tudtuk, milyen ösztönző, pályaíndító,
eszméltető hatással volt rá Ady: ő maga is többször elmondta. Tudtuk, hogy
érdeklődése az angol költészet felé VüIILZZ.a; és lehetetlen volt észre nem venni
bízonyos, afkatíg menö jrokonságaíc az angol romantikus költőkkel és költé
szettel. Tudtuk, hogy versfonmálása, erőszakos képalícotáse és nyelVIkezelése,
nem utolsó sorban költői töprengéseinek mímösége révén amnak a nem folya
matos, hanem meg-megszakadó hagyománynak a menetébe illesZikJediik, ame
lyet egy Katona József, egy Vörösmarty, egy Madách, egy Vajda János nevé
vel jelölhetünik. Ö azonban talám. még sosem tisztáma rníndezt a maga szá
mára, és számunkra olyan világosan, rnínt most, amikor költőileg megfogal
mazta mind ars poeticáját, mínd helyzetét. Azt írja:

Vad, üde, nyers szag
Aradjon abból, mit szerkeszi kezed,

S ekkor leírni méltó, hogyha mersz csak
Szokatlant, s mint, magad se kérdezed.

A frissen ácsolt mély-fa-fényű mondat
Még illatozzon belsődtől, miből

Kivágtad, hol az legmélyebb vadon-vad,
Es kényes, korcs finnyás t, mint méreq, öl:

Ez a r 8 p o e t i c á m.

A föltétlen spanltáalság ars poeticája tEmát, bízonyos fokú. "elJenőrzetlen

ségé": az élményt azon melegében, zsúroltságát a. nyelvi zsúfoltsággal is érzé
keltetve lökn; a versbe, úgy, hogy amiIt a költő mond, az még "dllatozw:n bel
södtől", vagyis élméIny és krifejezés -közé lehetőleg semmílyen, vagy minél ke-
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vesebb hűtő, al~tó, "értelmi" közeg kerüljön, és a vers vad, nyers sűrűsé
gével valljon a költői 'lélek "JegJméJyebb vad-vadonáról",

Közvetlenségre, közvetlen expresszíóra a modern költészet is törekszik,
de többnyire másként; a Fodor József spontaneítás-eszménye (Ibál" 1101k0n bizo
nyos expresszionista törekvésekkel is) lényegében romantikus jellegű. "Homért
bújok, ha már tudni szeretném, iITIIÍ a költés", mondja; és: "Hogy kell csínálnd,
megtanultam egyszer, - Nekem elég, bánki mi mást tanít."

Nagyarányú és nagypátosz!Ú régebbi kompozícíóí is, rnand a Thesbites
Ilyés vagy az Alexandros, a rromantikával rokorutjáík, azzal a romantikus ih
lettel és költőí magatartással. amely a szubjektív indulatok és érzéseik kiélé
sére megteremtette a maga állobjektív .epikus hőseit, és "képzelt másokként
forgatta magát"; amit erről mond, hasonlóan elmondhatta volna Byrontól
Vajda Jánosig az európai rornantíka minden olyan költője, aki a maga sorsát
epikus kívetítésben próbálta megragadnd, megformálni vagy értelmezni: "Mert
szűk, mit nyújt a nap, szomjas va lélek, - Szerény világán told, ibezárva itt,
- Így, hogy kopott valóm tágírva éljeik, - Oltöttem 'Ím nagyobbaik álmait."

Legutóbb Nagy Sándoréit; de ebben a nagyító, hiperbolikus kivetítésben
a dolog természeténel fogva sok rninden elvész: "Most halk bút érzel, mély
hiányokat - S mit költött hős nyújt, erre csak üres szél, - Kell. a való, mi
hez versed ragad." A megnövesztett nagytól tehát a meghitten kicsinyhez
fordul, a történelmi távtatok felől a mindennapokhoz, a párosztól az intímí
táshoz. A színre hívott új szereplő rnost már minden 'maszk és eltávolítás nél
kül az "én": "Voltam más eleget: hadd legyek én már - Magamnak hőse;

vonzok a nagyok, - De thős, talány mínd, ki e föld terén jár - ,S így ha
másért nem: rner.t ember "agyak." Mert hős az ember, a rníndcnnapok körül
ményei kőzt élő rnindenmapí ember is, és "naponta hős", egyrészt mert "a
napi szűk sor" is nunduntalan és mindig más és más próba elé állftja, más
részt mert rninden perce "harc a halállal".

Ebben a megváltozott, és megváltoztatott perspektíváiban a költő Legfőbb

becsvágya a teljes őszinteség: "Mondjak ki mindent ügy, ahogy vagyok" Nem
"tervezi meg" magát és pályáját önéletrajzalag ; "kötetlenoÜ!.:' beszél magáról,
anmyíféleképpen, ahány ahkalmat rá a "napközben" kapott élmények kínál
nak. "Ahogy eszeimbe [ut, rögzítsan engem" - mondja - ez az életét élete
jelenében újraelő "visszavetült" tudat: "De hagyd a nagy szót ; arni init, sze
rény már, - Nem bősi játék s képzeltem-nagyok; - Csak éin vagyok sza
vámnak hőse, én már, - Mirrt rnondtarn, én csak, íigy, ahogy vagyok. - Ken
dőtden, és úgy, mímt ki szárrwetést mrt.,."

E számvetés ídőbelí kerete kerek egy esztendő, 1965 februárjától 1966
márciusáig, egyik tavasztól másik tavaszig. Igy vet "csak .egy prllamcást körbe
a középről", de rníközben ikÖérbe pfllamt, "megy maga is már": nemcsak az em
lékezés ha1ad az emlékezőben, hanem az emlékező is az időben; vagyis egy
szenre van jelen a kötetben az objektív, meg a szubjektív idő, egyszerre az
idő mint kor, életkor, történelem és mínt tartarn. S épp ezzel a kettős moz
gássaű sikerül elérnie a lkJölttŐiIlelk, hogy "egy pontjából" valóban "sokat láttat".
mert sokat lát, egésszé látja, vagy irnkább talán egésszé, személyessé. elmúlt
voltában is most-jelerrvalóan hitelessé é1i a részeket: amit ír, főlvá!Jtva jeJen
rő1-múltról, az végülis .mínd-egészoen éIll"lesz: egy év tartamában egy
élet, úgy, ahogy egy esztendőnkben, jelenürikben, mínden óránkban benne
van az egész életünk. Ezért nem lis a részletek a fontosak, hanem az élet
egésze; mai teljessége, és nem az, amiből és ahogyan ez a mai mívolta ki
alakult: "Azöss~ép, rni a fontos, nem a részlet, - Magam összképe"; s ezért
nem is törekszik semmiféle teljességre, hacsak nem a mapközben fakadó spon
tán daléra. "Nem Is teljesnek szánt, csak némi dalmak, - Enekek nap
közben .. ."

Enekek, de m.1nJt mondta, egyútUill "számvetés" is, az élet fordul:ójám: hast
vanon 1JúJ., de úgy, hogy ,,1Illég nem vagyok öreg"; amikor miIntegy magaslat
ról tekint végig meg\tett útján, de már el-elfogja az "űrérzés": "Oly érzés lep
meg hirtelen, - Mirrt :kJi valamát, VlÍSBzaih.<YZJhatatlant - Vesztett, s fu lesz a
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csönd, s Ő idegen"; és ezzel az űrrel szemközt állítja, és ezzel állítja szembe
önmagát: azt, aki, és azt, amit alíkotott; "magJárn túl él" és "magán túl épít
büszJke folytatást". A pátoszt ebben a távlatban meghitt és néha megrendült
ünnepélyesség VJáltja föl, mert az élet voltaképpen "tánc két rém bezárt köré
ben"; ünnepélyessé teszi örök feszültsége lét és nemlét közt, és naggyá az,
hogy "a vég, baj ellen" - a ~bain lakó ellen is - küzdve kílátunk a
küzdelemből és "eget szánt több-magunk: a szellem". Ebben a "sorsszerűsé

gében" válik a személyesen szóló "egy" végülis ,imindenJkivé abban, ahogy
magáról énekel".

Fodof József pálylájánalk egyiJk legszebb pillanata, művészetének egyik
l~bbte1jesí1Jményeaz Enekek napközben. E magában tipródó, másokkai
tusakvö léIlek és szellem egy tágas, távűatos, tnyllIgodt smmléletű percében,
l'Il.imegY élete kílátójám ikeletlre.zett, és az egészen aJIIDaIk a ,,mély nyárnak"
Q hain.g:uJa;ta Öm1JiJk el, amelyről, ez. a két szép szakasza vall:

Mély nyárba értem, mély nyárban az év már,
Még rejti bár tolsos leveleit,

Dús, fényes zöldben mégis kivirít pár;
Vállald, nyár, sorsod - élet, éveid.

Vállald, maaad, ki vagy; s nem is sodor más,
Nincs i<s olyan már, nézz csak, nézz körm,

Jól vagy, mert munkád tölt el - a 1Ul1lY oldás
S rosszra'::közöny, oocos, vig gyönyörűl

Mint úszó t mély víz, melluel vinni luLgyja
Magát, visz életem; hol csendesen,

Hol buktatón s örvény között ragadva,
Amíg a nagy tengerbe érkezem.

Fáradtan, mert ár ellen sokat úsztam,
Ha láttam, hogy zátony int itt meg ott:

Keresve, hol emberhez méltó út van,
Küroött szegény karom, amíg tudott ...

* * *

Közömbös ég, míndent belepö fekete por és pára, a SZJív adatt "a roppant
úr"; őnlő világ, vi1ágot őrlő ember: "VaLami iOOPIPan,t állat - fogai közt ver
gődöm, 'bujdosom odvas szájüregében, baíctéríumkéne nyálas, reszelős nyel
vére rátalpadtam. - Kiláltok, s ihaSZJta.1aJn. Sikoltok, s nasetaían, Csak a fuga
csikordul, unatkozó, sűkJet ibendője bődill..." - nehéz, nyomasztó, keserves
világba lJéP, aki Bábi Mirhály versele olvassa," Egy ,kfuJönyös, lomhán ll.1ágcsá[ló
,,idegen isten" mered a lét fölé, valamí végzet, gép vagy gólem, igazában
azonban "a hűvös, [ózan, emberész precíz és pontos alkotása", eíszabadultan
és absztoolhálódva: "tudatl:aJn, sZiÖI1I1YŰ önmagunk", vélgzetünlk!ké születve.
"FQg;aá. amm vergődöm, - csak fé1elLmem Iapító bátorsága bdztat, Iáznt, míg
őröl S én, kOll1Ok, Iassú kitartássaJ. - vísszaörlöm: hiszen a harcra ő maga
megtanét - rel akar falmi, fel Jrell falnom - a Ifog.aat."

Mindez nem valamíféle "elvi pesszimizmus"; nem filozófia, íha:neIm tör:\lé
nel1Jmi, és a történelemben személyes tapasztalat; európai, ,ponWsaibban közép
európad élmény, "Hazád e rom - s esetátér ... Vasúti góc a Mátyus-föld.én.
- kisváros volt, aZtáJn 1had.álna1li cél, maód rom. A vonaa késett, kdsiklott vala
hol, - mint Őil'Ült agyíbaln az útjaves.ztett gondolat. csak: vártUil1lk:, álldogál
twn1k dídergő, furcsa ll1yájjá zsúlfolódrva ott, - a fémJrosáIlban dzzó szén felett:
magyarok, szlávok, zsidók; németek, riadt cigányok: - együtt a nomád, hon
taJ.ain EUlI"Ópa •.." Ez a 1JÖrténelJem ,,miJntiha a míndenség n.agy kloákáda volna,
vagy <ll lbiJbliaii pokol maga", valk: áradat, meIyben "tört, zúzott csontok me
szes, foszforos an.y'aiga, Iberomdult eszmék, paj2OOik, fegyverek: féane bOmJ.iJk -
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.a gyűlölet rnaró, vad oldattába mártva, és mindez kavarogva, elvegyülve höm
,pölyög tova - valamí büzlő, íkozmílkus trágy'aIdombra"; de ugyanakkor a
~,llllél~ből és :ffu1JeI1eImIböl" mégis Mtör a Mitő tudaéába - a kőltőébe, aiki
a sodrast szemfélve ,rrJJaJgIa !is SO<h'ÓdIik benne - valami végülis boldog "döb
benet, vagy sejtelem", hogy a széthullás egyben épülés ds, a halál egy1ben
újjászületés is (minJt egy másik versében, más, "CStaI1Jádias" változatban
mondja: "Vidálm, kemény ilcis fogak sokasága~ rajtUiI1k, - és ennyi.,
~ a boldogságunk, hogy így múlIh:atuLnk: el, - szítok és szemrehányás nélkül,
- a sóvár és írgalrnaelan szeretet fogai lközt"), Va:1aImi sorsot el!ogadó föl
oldódás ez a szépség emberszabású álJmá:ban és valóságában, és a szépségen
át a kozmikus törvény, az enyészve-tápdálás végső értelmében. Döbbenet és
'sejtelem arról, "hogy él, van valami véghetetlen tisztaság, a szépség álrna,
valósága, mely átlényegít nunden dolgot, - s a holt kövekben, fűben, fában,
a teljes míndenségben és mínden csonkaságában hozzám, - az emberhez
hasonlatos. - Az elvadult~ - és vtlágornlás borzalmából az ő ampujáJn
térek be az Embernek V'aW víílágba, - Tűnődve meg-megállok útjain, s bár te
,meltlő a !föLd, e temető <mégis kaJáSlsza1 I'Iingóbú:mföld, - és én vagyok a búza,
Érzern arcomon a nyugvó nap rézsútos, íkaszás fényeit; mire bealkonyul, - va
ialhol végre - meghajnallí.k."

A szürke, szugesztrv erejű képek, romlátomások. súlyos gondolatok; töp
rengések lomha, hosszú sorokban áradnak; színte érezní bennük, aihogy egy

,SOIl"S és lélek konok türelemmel mind előrébb s elŐiI"ébib őrli magát a lét fogai
közt, arrafelé önanagáoan is, és a 'VIiJJáglban is, ahol "végre meghajnallík."

* * *
"Választásom nincs - számbakövesült a szó - Iti ikérdené ki kérdi - hol

.tűnik el a rengetegben a férfi - ki arra született - vadamíkor hogy fölé tűzre

Q jelet - egy szíkár vadbokor;" Ez a "férfiik€iPmás" bontakozik ~ Vidor Mik
lós új 'kőtetéből.?" Egy fém arca, alci "iI'aIl.'I!alsmosollyal - tanulja az árvaségot".
Egy férfié, aki "ajándék riyarában" "először érZJi vendégnek ~t az ölelés
ben"; akii. egy Tö.redék-hem. ;így va1L magáról: "A~comol!1 maszkanosoly - csi
szolt szerepszavak - emlékeik ig<WJtják: - mozdulataímat"; s aki a kötet egyik
legszebb, Posta círnű versében így fogIa:llja össze sorsát, helyzetét. "talIlulságát":

Galambpinék: az ablakomban
ó elvirágzott ezerelemi
Már senki meg nem mondja hol van
szárnysuhanás a szivemen
aztán pergő tollak s virágok
fuldokló illata
és mintha harmat hul'la.na
emlékeimból vér szivárog

S7.iikár, pontosen ép~tett verseiben Iakatílanná lett nyarak emléke jráJr vissza;
,évszak:ari.ból kipusztuLt arcok irérnleneik föl, és keményedő törzsű "ében em
léke" a.ZOiIrnalk, akik ,,'ltiköltözrtJe:k a változásból". iDe a gyász nem a kórusok
teltségével s7JÓl, hanem valami melegségében is rfaJnyal!" tárgyílagosséggal; a
,;máJba szeretés'' legyÜ!Iltése kísért, rnert ,,~ lépett a halál vagy az éLet",
ÉS .mindkettő egyfortmárn megföllcljbezhe1.etlen. A kOlttó nem is pöröl, ha!I1em
mkáJbb osak: rogrit, ihiJtelesen, és klicsdt ihitet1JeIllül is a :rÖgZHtéS lehetőségélben. a
,,közös szavak" anegtaJá:lJhatóság,áJbain és a felhaingok: lID~atóságában. De
nyiJtott szemmel néz maga 'köré és maga ere, nem takaródzík, mínt ,,a mit sem
sejOOlk.", ábráJndolkJba és ,,az állom pokrócaaba"; tudja, h.ogy ,,mindaz., ani jön,
-érte jön el" IS ,így igyeksziik megállJni az "egyet:Len élet IÍS~ próbáját", azzaí
a vággyal, hogy "il11élJtó maradhasson" akikor is, aIl'lliJk:OC "elvégzi., mi il"ábímtott,
IS aztár» semmit nem tehet 1Jöibibé",

* * *
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"Ráiba, te nem tudod, - az ember mít ér meg, - rndt szenved, - tmíg a
belső főldI'ésWkiet helyülore teszi", rnondja Káldi János kötetének címadó ver
sében.?" A Rába, - a "komoly-énekű, alkonykor-legszebb, ezüstpikkelyű" 
meglévő rnedrében Tut, tudva, honnan indult s hová ér; a költő viszont, két
világ, a 'Lelkében "tudatalatti úton" vándorló múlt, meg az értelrnóben és aka
ratában előlegezett jövő közt "maga szakít utat, idegen sziklák és erdők kö
zött, s ki tudja, hova ér el". Milnt írja, "iutnom kell a magam-szülte táj aikon, 
meg kell neV'ezIl1€1lU - saját virágaimat, osíllagaírnat, - azt a nyárvéget, amit
én küldök - a soselátott városok p ark]aiba, - azt a csöndet, ami belőlern sza
kad ki". Míntha ennek próbáit, kísérleteit, küzdelrneit tükrözné a kötet: a köl
tőét azért, hogy egyaránt hű legyen a saját vídágához, élrnényehhez. emlékeihez,
meg .ahhoz a világhoz, amelyben él és amely körülötteuíakul, úgy, hogy ő is
segíti alakulni: azért, hogy költői egységbe élje a "tudat alatti" utaikat és el
foszló énekeiket a tudat-erányitotta utak okos céljaival és közös emberi szári
dékaival - költői egységbe, didakszís, tételesség. tanulság-Jevonás nélkül, a
líra eszközeivel valósítva meg, amit - vallomásként is, programiként is - a
kÖltet mált" címével is jelllemzö, egész etikus magatartását meghatározó verse
mond: "EDtetek keltem föl a küszöbről ... értetek és - nem magamért." Ilyen
értük-szóló, rájuk-cmlékező szép vers a Eametszet, ilyen a 'Tanyai tévé-nézők

(kicsit bonyolultabb, kevésbé követhető 'kiépaIkotással az Egy épít/ceZlés mar
gójára, és a végső szakasz megoldásának szaoványosságával 'kevésbé meggyő

:Z;Ő€1ll az Olvasó kaná.sz).
Rokonszenves költő rokonszenves kötete a Rábapartí elégia; érdemes szá

mon tartani, íigy.alná rá, hogyan töri, "sza,kHja" a maga útját, hogyan épít
"a belső rend romjai fölött" míndíg újabb és szilárdabb belső rendet, még in
kább a "helyükre tett" dolgokkal. Es dolgai, legalábbis Iáthatólag, úgy látszik,
annál ilnikább a "helyükön vannak", minél jobban srkcrül megvalósítania azt a
valósághoz való egyszeru hűséget, ami magának ennek a költőileg látott való
nak a szépségét bontja ki. Mínt a Fúj a szél, ezzel a két sorral: "Lúdbőrz.ik lent
a tó, ez az elnyúló, kék tűnődés, világa csupa ünnep, - a ,tyúkok és leacsák láb
nyomai elszórt kis wrágfejekJl{]élnt megkővüínek"; vagy mint a 'Töltésoldal, ősz

szel, (csak a Legvégén hagynám el a túlhangsúlyozó, túlmagyarázó, túlkiemelő

gondolatjelet): .

Nagy már a haJ1J{]talan.ság ezen a végtelen-száraz, őrház-körüli dombvidéken;
hogy ne legyen ilyen puszta a föld, a nyár pípacsait képzeletben

visszaidézem.
_Rázza a szél az eget ...

hozza a közeli kanyarból a segédmun./w'sokat e délutánon ...
Hozza őket az idő, szelíd arcukat széttördeli, majd összerakja;
lankadtan szórják a földet a tátongó mélybe, - a gazra.

(Rónay György)

SZ[NHAZI KRONIKA. A Nemzeti Színház vitte színpadra Sean O'Casey;
"Bíbor por" című komédiáját, amely az 1964-ben meghalt ír költő késői alkotó
korszakából származik O'Casey-t, aki még a század elején jelentkezett első

műveivel mint az újabbkori ír irodalomegy~k legkiemelkedőbb képvíselőjét

tartja számon az irodalmi közvélemény. Amit a magyar közönség eddig lát
hatott tőle, az nem igazolta ezt a jó véleményt. Még énekkel. ezelőtt az Iro
dalmi Színpad mutatta be "Hajnali komédia" című egYielvonásosát, egy meg
lehetásen gyengécske irásművet. De még gyengébb és unalmasabb volt a ve
zércikkszerű közhelyektől hemzsegő és una~mas "Ezüst kupa", amelyet a Víg
színház játszott néhány estén át, de a közönség részvétlenség€- miatt hama
rosan le kellett venni a mŰiSoTTÓl. A "Bibor por"-ral ezúttal talán több sze
rencséje lesz ennek a vitatootatlanul tiszta szándékú írónak, bár ezútta~ a
rendezés nem sietett úgy a segítségére, hogy az a néző számára megkönnyí
tené a be1wtolást abba a sajátos irói és emberi világba, amely ezt a "rend
hagyó 100médiát" (a szerző jellemzése ez) valójában ihlette .

••• KálJdi JáJnoo: Rá.baPaIrti elélgtla. Jelenkor-<Ma,gvető, Pécs, 1900.
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Meri Both Béla, a darab rendezője szerint: "A darab ih~etője - mint,
O'Casey többi darabjáé is - az a rendkívü~i e~nyomás, ame~ynek lrorszlÍJg
évszázadokon át ki volt téve az amqotok: részérő]," Tekintsünk most itt el at
tot, hogy stilárisan megkérdője~ezzÜ!k ebben a mondatban a "rendkívüli" je~

zőt; '11J{}yanis tartaimilao kell va~ószinű~eg me'gkérdője~ezni az egész monda
tot. Mert amennyire igaz, hogy O'Caseynek sok darabja szó~ az ango~-ír e~~enté

tekrő~ (az ír függetlenség kinarcoíásiuuú« O'Casey tevékeny -résztvevője volt)"
a"Bíbor por"-ban ez az ellentét már inlcább csak: színező anyagként jut szö
hoz. Va~ójában az enné~ sokka; álta~ánosabb érvényű "fa~'lfsi-városi", "szegény
emoer-i-aaedaqemoer ellentétrő~ van itt szó, ezt azonban beLeágyazva abba
a kiilimleqes ír vHágba, ame~yben szinte mindennapi kenyér a költészet és
áUandóan össze,keveredik a va~ósággal. O'Casey ezútta~ a leqiobb forrásbó~, az
ír pnrcszt-koméiluikbó! meritette itüetét, ame~ye,kben a vaskos humor szinte
~égies költészettd párosul.

Az egyszerű történet két gazdag ~ondoni úriemberrő~ ezél, akik 1940-ben,
a második vi~ágháboTÚ e~só évében, átmenekü~nek a semleges lrországba, anot
megvásárolnak egy dű~edező Tudor korabeli kastélyt. Ide költöznek be, inas
sal, szoba~ánnyal és terrnészeresen ketiueseikkel. (a két könnyűvérű ~eány tör
ténetesen szintén ír származású). Tú~ azon, hogy nem kell többé fé~niük a bom
bázásoktó~, még va~ami üde, falusi idill ábrándja is fölréved bennük. Köze~

ről persze egészen másképp fest ez a falusi vaLóság és a le,gkülönfélébb ka
landok esnek meg velük. Egy élelmes ír, fűhenger gyanánt a nyakukba sózza
egy ocska ,gőzhenger leszerelt benqertestét, ami etszabiuiuloa kidönti a ház
egyik falát. Tehén cammog be a szobájukba, ha~álra rémítve őket, mert bi
kának nézik. Végül árviz önti ki őket és a két Leány is odébb áll, mindkettő

megta/álván a kastélut restauráJló munkások között a maga párját.

Mindazt, ami ebben a cselekményben harsány, s,zinte vásári kpmédia-elem,
technikailag is hibátlanul színre vitte a Nemzeti Színház elotuiása. Az elsza
badult, ormótlan henger v,égigrobog a színpadon és csak úgy porzik utána a
kidöntött fal. A besétáló tehén o~yan "igazi", hogy nemcsak íde-oda bówgat
a fejével, de pislog is és hosszú nyelvéve~ kedvesen végignya~ja az áju~tan a
földön fekvő szobalány arcát. Ez rendben ís lenne, ha nem az egész előadást

jellemezné ez a fajta komédiázás és ha nem sikkadt vo~na el belő~e a költői

egyensú~y, ameluet az építésvezető mellett fő~e'g az egyík építőmunkás Phili~

O'Dempsey személyesít meg. S itt a~kalmasint megintcs,ak a rendezői kon
cepcióva~ kell perbe szállnunk. A már ídézett bemutatói be,köszöntőben Both
Béla azt írja, hogy O'Casey nemcsak az anaot genteleman~okat, illetne az ál
taluk képviselt típusokat gúnyo~ja ki, hanem "e~1iézőbben ugyan - de ki
gúnyo~ja azt a dagályosan szónok~ó nacionalizmust is, ami az ír munkások
ouiauui je~entkezik..." Nos, a szövegértelmezésen leiiet persze vitatkozni, de
aki - ha nem is személues é~mény nyomán, de sok más forrásból - ísmeri az
itt megrajzolt ír típusokat, az semmilcéppen sem érzi "dagályos"-nak ezeket
a sziroeqeket, amelyekből a rendezés karikírozó tendenciája ellenére is valódi
1cö~tészet sugárzik. Nagyszerű fígurák lenetnek: ezek az O'Ki~Hgain-ek és'
O'Dempsey-k, akiknek a lege,gyszerűbb tJárgyakró~ beszélgetve is egyszerre
csak elered a fantáziájuk és szavaik nyomán nagyszerű.hősök, csodás legen
dák eteoenednete meg. O'Casey alighanem sokka~ jobban szerette ezeket az
lÍ~landóan a valóság és a képze~et határán járó hősöket, semhogy ki akarta volna
gúnyolni őket. Arról nem is beszé~ve, hogy ha elfogadjuk azt, hogy ez a komé
dia csak a szinte bohózati cse~ekmény és némi társada~mi szatíra kedvéért
íródott, akikor bízony nagyon igényte~en kis írásműveI állunk szemben. Hi
szen társadalom kritikája egészen felszínes, naív, és jelszavakat ismételgető.

Emiatt még igazán nem érdeme~né meg, hogy a Nemzeti Színház szinpadára
kerüljön. Megérdemli viszont hamvas bájú 1cöltészete miatt, ame~y sajnos nem
nitot: eléggé szóhoz.

Hogy milyen is lehetne a "Bíbor por" megfelelő előadása, azt a% egyik
hazaszá1'mUZottír wnyt alakitó ~örőcsik Mari és az é~tészvezetó O'Killigaint
megszemélyesítő Avar István játékán lehet lemérni. Ok ketten szintJeösztö-

1291



':nösen megérezték, hogy miről van szó, és valahányszor megjelennek, áttört
költészettel telik meg a színpad. Nem mondható el ugyanez Váradi Hédi (a
másik ír lány) és Szirtes Adám (O'Dempsey) kettőséről, bár Vámdi Hédinek
.legalább a másod~k részben van néhány meggyőzőbb ha1l(Jja; Szirtes Adám azon
ban mindvégig groteszk, ahelyett, hogy szeretetreméltó lenne. Szerencsésebbe'lt
jártak azok, akiknek szerepe is egyértelműbben a bohózati felé hajlik. Így
elsősorban az öregebb üzletembert alakító Balázs Samu. AgárdIi Gábor vi
szotü a szövegen nemcsak túlmenően, hanem azzal szinte ellentétben kariki
rozza a lelkész alakját. Külön említést ,érdemel még Verebély Iván bájos mí
niatürje a postamester szerepében. fukó József díszletei, Schatfer Judit jel
mezei ötletesek, szépek; A darabot Kolozsvári Grandpierre Emil fordította a
.humoros és költői részekben egyaránt színvonalasan. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰV:ÉSZET. Barcsay Jenő új könyve és újabb munkáinak kiállí
-tása. Az 1966-00 év mínden bízonnyaf Iegszebb magyar lké:pZJŐművésreti könyve
Barcsay Jenőne!k:, a ikmwúrukrtív rnűvészeti iI1áJnymtdk egyik vezető magyar
mcsterének "Forma és tér" cim.ű íkötete volt, amelyet finom. papiron és SOk
reprodukcióval (ezeíonek egyresze kitűnő lITÚIl1ŐSégű szímes nyoanat) adott ki a
Corvina kiadó. A Jronyv Barcsaynak -főként a enétier-vel kapcsolatos. de nem
egyszer a rnodem rnűvészet fundamentális kérdéseit is érintő gondolatait tar
tadrnazza; a szöveget a művész saját alkotásai Hlusztráljálk. A kötetben közölt.
gondosan válogatott fesményelcnek (esendéíletek, .rnagános és csoportos emberi
aíakok, szerstendreí és erdélyi táj- és városképek. műtenmi enteriörök) rnéltö
társai az erőtől feszülö, nagyvonalú rnozaaktervek és a hatalmas rajzi kultúrá
Tól beszélő ceruza- és tusrajzok. E művekbőí elénk tárul Barcsay művészetének

fokozatos és szerves alakulása-fejlődése, az 1928-as "MUIIlikásleány"-tÓtL az
1962..:es, 63-as nehézveretű kornpozíciókig. E festményeken és grafikai alkotá
.sokon végígtekintve, találónak IS ma is érvényesnek érezzük a művész e - két
évtized előtti - je:11emzését: "Bai:rcsay a mai magyar p~k1Júra Iegielentősebb

mestere ... Magas fokú igénnyel dolgozik: az élet örölk .értelme és rejtett eélja
után kutat". (Pogány Ö. Gábor: A maquar festészet forradalmárai.)

Az cívasö a kitűnő ké:PaIl1Yag meillLett okos, tanulságos szövegrészt talál.
Erdemes felfígyelni Barcsay sok-sok bölcs észrevételére, megszívíelendő ta
nácsára: "A festö ne ismételje azt, arnít már megoldott; [Le utánozza önmagát,
- :keress:e az újat, számára még ismeretlent". (Hasonló szellemben nytlatíkozott
Picasso is: "IrtJÓZom. artól, ihogy magamat másoljam ...") Egy másik megjegy
zés Barcsay elmélyült alkotói módszerére vet fényt: "R€ingeteg rajz. kísérlete
élés előzze meg a képet ..." (E szavaik viszont Vasarínak Leonardóról tett meg
állapításával rfmelnek: ,NOIl1 la:sICio mai il, dísegnare", "sohas,errn szűmt meg
radzolmi'") A piktúrának - Barcsay és a Cézanne utání rnüvészí szembélet sze
rírrt - nem lehet rendeltetése az élet, a természet felszínéne'k visszaadása,
a táj, a tárgyak, az emberi aíak esetleges vonásainak reprodukálása: "A festő

nem emIberi figurát akar festeni hanern képet létrehozní, iképiÍ hanmóníát te
remtena." HajdaJnvoilJt ikorsz:alkoik rnűvészetéből Iehet, sőt kell tanulni, rnondja
Baresay, de az elmúlt stílusok Öi!1áiliÓtJ.an ikővetése meddő akadémízmust szül
és zsákutcába veret: "Minden kor megteremti a maga jel[egzetes kultJÚr,ájált,
festészetét, stííusáz, de ezt többé megísrnételnd nem tlehet, felelevenítéséoől élet
nem születhetík." Egy idős kíváló művész tapas2ltalatai, évtizedek elmélkedéseí
SOII"áIl1 k.i!m'istályosodott megliigy€ilései~ e tömörre Ika1iJ.páJIt mon
datolk!bain.

A "Fonna és W' megjelenése után Itléhá:ny hÓIlJaiPpail -múlt év decem
berében - klea:iiJ,t sor az Ernst rnúzeum termeiben Barcsay újabb képeinek
ki:á1Lítására. A rtáJrl:aton1lúJlll1.yoanórés1Jt az 1.lJtoI1só. ih.áIroIrrHlégy év termésének
d;m-abjai volJtaik lár1lh:atók: ikiismélretű, szabatos szerkezetű, ízesen megfestett, mű
vek, amelyeik 'közüll a legkésőbbielk: (!llZ 1965-{böl, 66-ból valók) igen közel ál
1aInaJk a nonfiguratíív művészi 1l1ye1v!hez, de .mégsem teljesen ab&zitTakt festmé
nyek, mert a geometriai formáld)a bele WlIlOOik. 2lálrIva SzJan.tendre házJl'a1aiJna;k,
utOMlI1ak: és ItemplOlIlla:iJnaJk emlékIk:épei. Am akálr az elvonJt, akár a temnész:et-
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-elvű művészet.-körébe utaljuk e képeket", - rndndenképpen rabul ejti a szem
lélőt a bennünk megnyídatkozó alíkotói ilirisseség, problérnagaOOagság, a for:máJás
áhítata, a testésméd nemes rnívessége, - a ki.álJJí-tott gyűj:temélny kvalitásának
kivételes foka. Míg Barcsay egyes neves kortársaínáh a veszteglés, esetleg az
elszűkülés, kiégés jeleíit kell - sajnállkozva - észlelnünk (5 ezt elfogult me
moárok és dörgedelmes eíaborátumok ikJÖzreadása sem feledtetheti), addig
Barcsay csendes Iéptekíkel mewr előre a maga törte ösvényen, amely rnind ma
gasaobra és magasabbra vezet.

Üröm közöttünk. szelderni éIetünikJben tudlIli e festöt, aki milIllt ember: sze
Iíd, kordiális és kolle:giá:1lis, a társalgásban, halk és nyájas, - művéseetében vi
szont férfias, acélos és rendíthetetlenül következetes. Munkái k!özött tar:tóz
kodva, azok a szavak jutottak eszünlobe, amelyeket Stendhal vetett papírra,
"HiSitO'ire de la peínture en Italie" című mUlIlkájáiban: "A testészet nem más,
rnünt megszerkesztett erkölcs".

Az emlékezetes kiállttás szarnos reprodulocíóval, drísz:ített katológuséban
Genthon István rajzolja meg Baaxsay- rnűvészí pályájálruak szakaszait, pilktú
túrájámak es rajzművészetének fő vonásait. Kds ismertetésünket hadd fejez:z.üJk
be az ő szavaíval: "Nem Látványos, nem vdrtuóz vagy ooszorkányoskodó stí
lus ez, de annáíl igazabban rnűvészet. Barcsay az a fesWnk, akitől, ma a leg
többet lehet tanulni... Tiisztelnivaló, boldogűtó, felemelő példa, ami!nt ma
gános útjálIl vándorol. Azrt SI~ sem tudhatja, hogy az új állomások során
meI1y bűvös tájak tárulnak ki előtte, de hogy azok méítók lesznek hozzá, az
bizonyos".

* * *
Holló Lálszló SO éves. Ez év március 6-áru tölti be élete 80-ik esztendejét

Ho!Llósy Sirnon egykori tamétványa, Holló László, a Debrecenben élő Kossuth
díjas festőművész. A rnester elsösoeban csendéletek. önareképek, népi
é1etk:épek,ruootlan és felöa.rooott lI1JŐi figuI'ák, alföldi tájiké[>ek, mű

teremrészletek ábrázolója, de sűrűn fordul az Oszövetség (,Sá:mson és Delila"),
az evangéliumok ("KrisZItus Iévétele a keresztről") és a kJ~ l,~dá:k:

vikiga felé is ("R€II'Tlete SzeII1It Antlal megkísértése"). Egy sor képén idézte fel
Szerit István Jd~á[y korát és alakját; e ciklus talán legszebb darabjai "A 8zP__nt
Korona felajánlása" és a "SZJeIIlJt István temetése"; ez utóbbi az első magyar
király halálliának 900-ik évfordulóján (1938) keletkezett. .

Holló festészetet olykorromantúkuSIIlak, olykor expressziorustának szok
ták nevezni; a róla írott tanulmányok, cikJkJek legtöbbje Murskáesy, Koszta
József, TOlI1IlYai, El Greco, Goya, Vlaminck, RouauLt rnűvészetével hozza össze
függésbe Holló alkotói világát. Sze:llemi, alk.aJti rokonság valóban feJfedeZ1hető

az említett nagy spanyol, franeía, magyar festők és HoJJó életmüve kÖZlÖtt,
- a tiszántúli mestertől azorúban mi sem áll távolabb, míntíaogy bárkinek vagy
bármely művészetí iskolánaik epigonja legyen. Hohló László ízig-vérig Öná'L1Ó

egyéniség, s bár' vidéken él évtizedek óta, korálIltsoem provinciális jelenség. A
80-ik születésnapjához elérkezett rnüvész drámai kolorítú, indulatos ecsetjá
rású, sokszor pasztózus fakllúffijrú, szenvedélyes érzelmeket tolmácsoló festmé
nyei. - amelyek ősi néplballadák !han~ulatát idézik - az újaJbb magyar kép
zőművészet maradandó értékű adkotásaí.

* * *
Gyarmathy Tihamér kiállítása. A Petlál'i Sándor utcai éplitészlk,1ulbban 1OOt1

dezték meg Gyarmathy TihaméTlnal:, az 1915-ben Pécsett seületett nOlIlfigiu'1"aJbí~

festő- és szobrászművésznek, a ha2tú a~mo~ jelentős és sok
oldasú képviselőjének .kiá1Lírtását. A katalógus oldalain :f3álint Endre frE!lSl1J&ook

. és Körössényi János írónak Gyarmathy rnűvészí törekvéseível !fo~ ÍJr'ásait

•E~t ils: "NiIJncse!nJ álthatolh:a.tatlainJ válasrz!f'al lIlZ' aIbs1Jtrakt és a flg'umtív mü
vésset között", - áJJLa,pitja meg a nagy Jlreincla múvé=etl 1r6, WaJdemar Ge<l~ Kassák
La;JOslhOlZ írott lieveiében. '(Magvető-AlmaJnach, 1900. é'Iri. 3. kö:bet)
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olvashattuk. A tárlataHmlmából irodalmi és zenei estet is tartottak; ezen,
Baeh-, Bartók-, Kurtág Györ1gy- és Szokolay-zeneművek, Ady-, Kassák-, Jó
zsef Attala- Weöres Sándor-költemények hangzottak el, Jancsó Adrienne s
más jeles előadóművészek ínterpretálásábem. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK (Ferencsik János Beethoven ciklust vezényel.) Aki
vissza-visszalapozza a régi zenekritikákat, talán 1931-ben fedezheti fel először

Ferencsik János nevét. Péterfi István ekkor írta le róla, hogy "a nagyon te
hetséges fiatalember előtt ígéretes jövendő bontakozik ki". Azóta Ferencsik Já
nos a világ nagy karmesterei közé emelkedett, és évről évre a legkülönbözőbb

fővárosokban és zenekarok élén szolgálja a magyar zene ügyét és hírnevét. Ép
pen ezért - azaz ezért is érthető, hogy most, amilcor hatvanadik születésnapját
ülte, az eaéezrmaqua» zenei közvélemény ünnepelte őt, s hogy az Erkel színház
ban megtartott Beethoven est jét olyan ováció követte, amire nagyon régen volt
példa. Szólt ez a köszöntés a nagyszerű zenei élménynek is. Ezen az estén Fe
rencsik az V. szimfóniát vezényelte, ame'lyről nagyon kevesen tudnak újat
mondani, neki mégis minden alkalommal sikerül eddigi 'képünket új színek
kel bővitenie. Az ő tolmácsolásában valóban az ember és a sors küzdelme ve
tül elénk, ám e küzdelem fölött valahol már a IX. szimfónia nagy humanista
himnuszát is előre vetíti az utolsó tétel féktelen, kifényesedő száguldásában.

Ferencsik Beethoven-értelmezése talán Furtwangleréhez közelít leginkább.
Tempói rendkívül [eszesek, sokszor a szokottnát lassúbbak. Am a kompoziciót
mégis feszes egységbe fogja a ritmus éles lüktetése. Féktelen erő és le
fojtott szenvedély izzik minden taktusban. Bármelyik zárótételben aztán fel
szabadul az energia, és ilyenkor gátját tépve lendül előre a darab zenei anyaga.
Két véglet között él az ember - ez Ferencsik értelmezésének egyi1c tanítása.
A tragikumot azonban nála mindig felváltja a derű, a humánum egyensúlya,
mely Beethoven életművének is legnagyobb és legemberibb tanítása. Ennek ér
zékeltetése emeli ezt a ciklust igazán nagy, jelentős művészeti eseménnyé, és
ennek tökéletes átélése adja Ferencsik János karmesteri attitüdjének igazi nagy
ságát.

Amikor a közönség szűnni nem akaró tapsa közben hatalmas virágcsokor
ral köszöntötték, egyszerre ugrott talpra mindenki. Azt a zenészt köszöntötte
a tiszteletadás, aki a nagy klasszikusoktól elkezdve a legmodernebb zenéig
mindent a magáévá és a mienkké asszimilált. És annak, aki számtalan külföldi
sikere közben is magyar muzsikus maradt.

A csodálatos V. szimfónia pedig ott lüktet tovább mindenkiben, aki ezt
a rendkívüli tolmácsolást élvezhette. Elelentéteivelkomorságáva.l és derűjével

idézí meg a zeneirodalom legna,gyobb óriását, aki Ferencsiknek is zenei pél
daképe. Ugy élt bennem ezen az estén Beethoven, amint azt Sik Sándor írta
meg annak idején a Sarlósboldogasszony című kötet egyik felejthetetlen ver
sében:

És az éjek elsímulnak,
Hajnal ébred, új-vidám.
Friss rögén a pernye múltnak
AZZ a torzonborz titán.
Visszazsongul minden átok,
Minden lázadó sikoly,
Zűr-szívéből új világok
Szűzi lángja csillagol.

Zeng a titkos istenóra,
Törve minden ős pecsét
Szenvedőre, lázadóra
Rásimul a békesség.
Mámor-álmok tornyosulnak
Túl a tompa föld-körön,
ALdva légy, Elysiumnak
Szűz leánya, szent Öröm ...

(Beethoven)

A zenész számára nincs megállás. Az V. szimfóniát is nyomon követi a VI.
pásztori derűje, majd végül a IX. fenséges újjongása. Ferencsik János számára
is bizonyára továbbfolytatódnak a hétköznapok. Am ő is egyre feljebb halad,
"a milliószor egy ember-zene" megszólaltatásának útján. S bizonyáIra ezentúl:
is ilyen fiatalos lendűlettel és tiszta himnusszal.
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(aj magyar mű bemutatója.) A nagytehetségű fiata~ karmester, Oberfrank
'Géza estjén keTÜU sor az elmúlt idő legnagyobb közönségsikerét kiváltó ma
gyar mű bemutatójára. A Hangversenyzenekar és a Magyar Allami Népi
Együttes Enekkara valamint Barlay Zsuzsa közreműködésével Szokolay Sán
dor Néger kantátája került eloodásra. A mű megelőzte p, Vérnászt, amely a
szerzőnek már világhírt szerzett, (Elég szomorú, hogy a Néger kantáta előadá

~ára keletkezése után öt esztendővel került sor!) Aligha csalódunk azonban
abban a feltevésünkben, hogy ez a kompozíció is az újabb magyar zene jelen
tős eredménye.

Ihletésében mindvégig érezni a néger spirituálék különös szépségének és
ritmikai gazdagságának hatását. Szokolayra a kifejezés expresszivitooával is ha
tott a folklór, ez a ma,gyarárota annak, hogy a kantátában nincsen nyugvó
pont. (S ezzel kapcsolatban jogos az egyetlen ellenvetés, hogy a zene folyamata,
az emelkedés lehetősége vész el így.) Am a rmű alapjául választott szöveg (Ni
colas Guillen, a kiváló kubai költő verseire készült a kantáta) koncentráltsága,
képeinek gazdag motiváltsága is a folytonos feszültséget sugallja. Maguk a té
telek (Ostor - Menekülés - Lázadás) is a szüntelen mozgást, drámai feszült
séget idézik, s ezt még csak erősiti a mű zenekari apparátusa is, hiszen a szo
kottnál több ütőhangszer ritmusa is félelmetes hatást kelt. A zeneszerző mint
ha tudatosan utasította volna el magától a hagyományos "feloldás"-okat, egyre
gyorsuló tempókat vesz, s szinte hajszolva tör a vég, a kibontakozás [elé. S ha
alkotJását csak úgy tekintenők, mint az opera egyik műhelytanulmányát, úgy is
felfigyelhetünk a melódia rendkivül gazdag kibontakozására és drámai funk
ciójára. A Vérnász mM visszaállította eredeti jogaiba a melodikus opera-stílust,
,ugyanezt mondhatjuk most - a vokális zene vonatkozásában - a Néger kantá
táról is. S ha csak ennyi volna újdonsága, akkor is hely illetné meg az új ma
gyar zene történetében. Am az a funkciója sem elhanya,golható,. hogy rend
kívüU sikerénel. - közérthetőségéveL - újabb tömegeket hódít meg a modern
zene ügyének is. Mert ekkora siker bizony ritkaság manapság új kompozíciók
bemutatásakor! (A kedvező fogadtatáshoz hozzájárult a példás előadás, s ki
vált az énekkar nagyszeTŰ szereplése.)

(A Rádiózenekar Bach matinéja.) Johann Sebastian Bach műveiből szólal
.tatott meg néhányat a' Rádiózenekar és énekkar Lehel György vezényletével.
Erdekessége volt a matinénak, a fiatal zongorista, Kiss Gyula szereplése. Bach
ritkán hallható A-dúr zongoraversenyét szólaltatta meg igazán maqas szinvo
nalon. A mai zongoristák hajlamosak arra, hogy vagy versenyfutáson érezve
magukat, végiggaloppozzanak a nagy lipcsei mester zongoraművein, vagy ro
mantikus álmodozásukkal éppen a zene alapelemét; a ritmust zökkentsék meg.
Kiss Gyula egyik hibába sem esett. Mindvégig tökéletes ritmussal, érzelmi át
éléssel tolmácsolta a versenyművet. Méltán aratott kirobbanó sikert.

Seép volt azonban a matiné valamennyi rműsorszáma. A III. brandenburgi
verseny lüktetése, vagy a Magnificat· kifényesedő, ünnepi szárnyalása egyaránt
emlékezetes élménnyel ajándékozIta meg a hallgatóságot. (Ez utóbbinál talán
a tenorária volt kissé gyorsabb a kelleténél.) A forrósikeTŰ délelőtt megint csak
arra figyelmeztetett, mennyire népszerű Bach művészete, 'S mily sok felfede
zéssel, meglepetéssel szolgálhat. Erdemes volna tovább keresni ezeket!

(Dohnányi: Változatok egy gyerme,kdalra.) Erdélyi Miklós és Zempléni
Kornél közös estje sok örömet szerzett a zenekedvelőknek. Már a műsort nyitó
Hiindel mű, az a-moll concerto grosso 'telt, fényes hangzása jelezte, hogy a
Hangversenyzene,kar igen jó diszpozícióban muzsikál. Kadosa Pál VI. szimfó
niájának bemutatója pedig ismét arról tanúskodott, hogy új zeneszerző nemze
dékünk jelentős lépésse l jutott közelebb a szintézis megteremtésénez. A kiiztm
ség érdeklődése mégis elsősorban Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra
című versenyműve felé fordult. A szerző műveit ritkán hallhatjuk manapsá.g.
Részben, mert nagy kortársai, elsősorban Bartók és Kodály mellett valóban
sokszor csak másodlagosak annak idején nagysikeTŰ alkotásai, másrészt pedig
a Bartók életrajzokból kirajzolódó kép kissé sötétnek mutatta Dohnányi Ernőt

-, így nem akadt vállalkozó, aki kiállt volna mellette. Holott, ha zeneszerző-

-nek nem is volt a legjobbak közül való, mint zongorista és pedagógus sok di-
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csőséget szerzett zenekultúránknak. Tanítványai ma is szerte a világon koncer-·
teznek, s lemezfelvételeiket a legkiválóbook között emlegetik. És Dohnányi a.
zeneszerző a Gyermekdalok bizonysága szerint is állja azért az összehasonlí
tást a kortárs zene legtöbb neokonzervatív, vagy éppen utóromantikus képvi
selőjével. Mostanában ezeket divat "felfedezni". Szép és helyes is ez, de Doh
nányi Ernő is ITnegérdemelné, hogy újra [etiedezziik. Vagy legalábbis: újra ér
tékeljük! Ezzel a kegyeletes tisztogatással bizonyára nem veszítene a XX. szá
zadimagyar zene. Sőt, nyerne, hisz így rajzolódnék ki teljesen, mit jelentett és
mit hozott Bartók és Kodály művészete. (Rónay László)

FILMEK VILAGÁBOL. Az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán című

Jókai-regényekbőlkészült szélesvásznú, színes film nyídvánvalóan nem bonyo
lult rendezői föladatot akart megoldani, hanem a szórakoztatás Igényert tar
totta szem előtt, Jókai a két regényt annak idején a kor köznemességének írta.
és bennük ügyesen elegyítette a reformkor nemzeti öntudatra ébredésének esz
méit a romaIllJtika szabványos és divatos rnódszereível, Egy valóban realista
szándékú, gogoli, vagy aJkár csak turgenyevi regény nálunk akkor aligha szü
lethetett volna meg. Nemcsak a Víílágos utáni önkényuralom nem tűrte volna.
meg, de az akkori közönségnek se kellett volna. A félfeudális (nem 49-es, ha
nem 48-as) alkotmányosság alapján álló középrétegeknek a realista regény ti
pikus belső vonalát jelentő polgári-demokratikus eszmevílág túl sok lett vol
na; olybá tűnt volna, mínt holmi hazaárulás. (Később annak is tűnt, valóban:
Vajda, Revic2Jky,majd Móricz Zsigmond esetében.) Jókait ez a veszély nem
fenyegette; ő általában csak a nemzeti önállóság gondolatát szélaltatta meg:
,(a <tárSaJdaIlJmi srflr't1ktJúra :Iény~ ~rtozta\ása nélllkül), az európai fejlődés

hez viszonyítva többé-kevésbé elmaradt, megkésett romantikájú műveiben;
csak a legritkább esetben lépte át a nemes szándékú, de mégiscsak ábrándos
ílluzíonrzmus határvonalát. A film alapját képező két regényben semmiképpen.
Igy ezekben számunkra kétségtelen értékül megmaradt a nemzeti öntudatra
ébresztés eszménye; erősen megfakultak viszont a kombeli irodalmi-társadalmi
légkörben sitkert jelentő romantikus sablonok. Ez utóbbi elemek, gyanútlanul
krítíkamentes tálalásban. ma már meglehetősen giccsesen hatnak.

Mert a film éppen ezt a külsőséges romantikát hangsúlyozza, ezeket a
romantikus 'kellékeket "tálalja" bő adagolásban, itt-ott, 'sajnos, a harmincas.
évek hollywoodi filmjeire emlékeztetve. Egy filmben nem lehet lépésről lépés
re követni egy regényt, egyes részeket ki kell hagyni, másokat föl kell erősí

teni. Jellemző erre a filmre, hogy benne éppen azt erősítették föl, ami Jókainál
inkább csak sallang és múló divat volt; s tették mindezt mai eszközökkel. Pél
dául: a nábob mulat, szépek a lányok, heves a tánc, ég a kunyhó, ropog a nád.
A párizsi jelenetben a "misztikus Chataquela színes füsttel, körülményes has
tánccal. hosszan szédíta az varanyíf'Iakat''. Majd újra Magyarország: pünkösdi
ikJiTályv~,moegalmas töme,gje1eneltek. A hál, ahol KáTpá1lhy János bemu
tatja ifjú nejét, "csupa kecs, 'kellem", látványos sablon. És a sort még foly
tathatnánk. A Chataquela rész például a regényben CSaIk rövid betét, a filmben
viszont erre épül az egész párizsi jelenet. Az embernek az az érzése: azt a bá
torságot, amellyel még egy cigánylány-sztriptiszt is bemutatnak, sokkal haszno
sabban kamatoztathatták volna a kor őszintébb, reálisabb ábrázolásában. Erre
a realistabb és krítíkusabb ábrázolásra már csak azért is szükség lett volna,
mert még ma is van a közönségnek egy rétege, amely az elmúlt század törté
netét elég tájékozatlanul szernlélí, társadalani viszonyait a "régi szép idők" áb
rándjaival eszményíti, reális rnérlegelés helyett szívesebben csüng illúziókon;
idealizmusa közhelyekből. táplálkozik, és múltját is e közhelyek szerínt, nem
pedig a valóságnak megfelelően kívánja látni. Tudjuk, bizonyos romantikus
igény mindig élt, rníndíg is fog élni az emberekben; ezt jobb megfelelő mó
don kíszolgáéní, mínt tudomásul sem venni. Tehát egyáltalán nem arról VIan
szó, hogy Jákait helytelen dolog megfilrnesftení. Minden a hogyan-on múlik.
A múlt romantikájával szemben a mai romantika-idézésnek álláspontjának
kell lennie, értékelőnek is, loritíkusnak is; ennek a technikolor-változatnak az
elkészítésénél viszont, úgy látszik, hiányzott az efaita koncepció. Néhány len
gyel rendező pedig (Wajda, Kawalerovicz) már megpróbálkozott ezzel a föl-
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adattal, és példát is adott rá, A fáraóban, és különösen A légióban, hogyan és:
merre lehet a megoldás útjait keresni. Mert így az új Jókai-film bármilyen
látványos, bármilyen szórakoztató, bármilyen sikeres: az igazi művészi föl
adatot megkerülte; talán nem jogtalan a gyanú, hogy egyáltalán észre sem.
vette.

Kakoyannis filmjében, a Zorba a görög-ben a beállttásoknak. a fekete és:
fehér színellentéteknek, a méreteknek és tárgyi arányoknak fontos szerepe van.
A köves táj, a világos ég, a belőlük kiváló feketeruhás paraszeasszonyok éles:
kontúrjai ugyanúgy jeHemzőek erre a filrnre, akár a rendező előbbi művére, az
Elektrára. Ezeknek a klasszícizáló stiláris eszközöknek hatásában van valamí
kérlelhetetlenség; úgy győzi le a nézőt, akár az ütemesen rnenetelő hadsereg a
távolságokat. A rendező most egyetlen célt akart elérni velük: hogya néző a
tragédia láttán fölemelve, megkönnyebbülve,' derűsen hagyja el a nézőteret.

Ha egy ilyen szándék ennyire mindenáron akar érvényesülni, következmé
nyeire gondolva előbb-utóbb kényelmetlen érzésünk támad. A filmen a legtöbb
fantos szereplő az -ég és a tenger egész vásznat betöltő hátterében jelenik meg;
az embernek a természettel való küzdelmében hol úgy fényképeznek. hogy az
ember nő óriásira a hegy melíett, hol pedig a hegy válik monumentális mére
tűvé az emberhez képest; a drámai pillanatokban minden szereplő rnozdulat
lanul néz, előre beállított arccal, anélkül, hogy történnék valami. Egy táncot.
egy - nagyon szép - görög dalt tízszer ismételnek, hogy mindenki maradék
talanul megértse: a filmben csupa szőrnyű kudarc, mégsincs ok csüggedésre.
Ez a meggyőzés túlságosan erőteljes ahhoz, hogy művészí vonatkozásban ne
támasztana kételyt, ha az ember kikerül a hatása alól.

Két jelenet van, amely a maga szocíográfiai pontosságával maradandó ha
tást kelt. Egy nőt, mert nem tartja be az íratlan hagyományt, a krétai falu
lakósainak szemeláttára megölnek. Egy roskatag bártáncosnő meghal; mennél
közelebb VIan a halálhoz, annál beliebb hatolnak házába a falubeliek, hogya
végén ;kimbolják.. Itt magától értetódlllek a 'hiIl1telen képváltozásdk, a rövidülő,

ritmusok, a vakító fehér falak előtt az emberek fekete kontúrjai. Másutt azon
ban csak ez a kultúrális optimizmus uralkodiJk, rnely még elentétében is Paul
de Lagarde és Nietzsche kultúrpesszímízmusára emlékeztet, és túlságosan em
lékmű jellegű. (Ungváry Rudolf)

BELSO DIALOGUS A POLIGENIZMUSROL. Folyóiratunk múlt évi augusz
tusi számában "A poligenizmus teológiai lehetőségeiről" címmel közzétett írás
hoz többen hozzászóltak. Kelemen Vendel és a szerzők - Bognár András és
Scharpf Egon - között előbb írásbeli, majd szóbelí eszmecsere is kialakult.
Végül Kelemen Vendel két pontban összefoglalta ellenvetéseit, amelyekre most
a szerzők válaszolnak.

Ellenvetés: Problematikusnak látszik az elméletben azoknak az emberek
nek a sorsa, akik sem Adámtól nem származnak, sem "vegyesházasság" révén
nem kapták meg az eredeti bűnt. Sem Isten egyetemes üdvözítő szándékával,
sem a Krisztus által adott megváltás egyetemességével nem látszik összeegyez
tethetőnek az olyan elgondolás, mely szerint az emberiség jelentős része kívül
rekedt az üdvösség rendjén. Nem lehet kétség afelől, hogy amíkor a Szentírás
azt állítja, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar, akkor nem az emberi
ség egy részét, az Adámtól származó egyedeket érti, hanem valóban minden
embert, akik a Szentírás által tekintetbe vett kezdettől a világ végéig a Földön
élnek. Olyannyira, hogy Szent János ismételten a "világ bűnét" említi, amely
nek megszüntetésére Krisztus megváltása irányul. ,,0 az engesztelés a mí bű

neinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világéért is" (Ján. 1, 2, 2).
Krisztus az "Isten Báránya", aki elveszi a világ bűneit (Ján. 1, 29). Ha az el
mélet igaz, akkor Isten nem minden embert akar üdvözíteni, Krisztus nem min
den ember üdvözítője, az Isten Báránya a világ egy részének bűnét veszi el.

Válasz: Az ellenvetést két részre oszthatjuk. Az első probléma: mít [elerrt
a hitletéteményben - a Szentírásban és az egyházi tanításban - ez a foga
lom: ember. Az ellenvetés szerint Adám és a világ vége között élő minden em
bert.
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Feleletünket azzal kezdhetjük, hogya teológiai emberfogalom mindmáig
csak főbb vonásaiban kidolgozott: annyira, amennyire az alapvető hitigazságok
kifejezéséhez szükséges. Nagy a különbség azonban például az Oszövetség és az
Újszövetség emberképe között, (Az ószövetségi ember a földön kívánja elérni
a tökéletes boldogságot a hosszú élet által, - az újszövetségi ember a túlví
lágon.)

. Biztosan tudjuk azonban hivatalos egyházi döntésből, hogy ez a fogalom,
.ember, nem foglalja magában szükségszerűen az eredeti bűnt, a természetfe
letti rendbe való felemeltséget, stb. Az ember-rnívolthoz nem tartozik hozzá a
természetfeletti, sem mint az emberi természet része, sem az ember aktív igé
nye szerint. (Éppen ezért természetfeletti!) Megvan azonban az emberben a
passzív befogadó képesség (potentia oboedientialis) a természetét meghaladó
irányában.

Ezen az alapon állítottuk, hogya természetes ősállapot létéhez megvan
minden teológiai lehetőség. Mégpedig nemcsak úgy, hogy Isten létrehozhatta,
ha éppen akarta (potentia Dei absoluta), hanem úgy is, hogy ez az állapot
beíllesethető IsrtenáltalU'l'fk is ismert üdvösséges teir'veiibe: - pélldául mnt elő

készületi idő aterm.észetfeletti befogadására.
Hogy ez az állapot valóban fenn is állott, 'annak nyomait a Szeritírásban

megtaláljuk. Az eredeti tanulmányban említett idézetekhez még egyet hozzá
kaiPcso1hatUlIlk az újs2Öveúségből Szerit Pál színte kifejti a. probléma egész
hittanát. "Am a halál mégis uralkodott Adámtól Mózesig azokon, akik nem
vétkeztek Adám törvényszegéséhez hasonlóan, aki az Eljövendőnek előképe"

,(Róm. 5, 14). E szövegből kitűnik, hogy voltak emberek, akik nem vétkeztek
úgy, mint Adám, - azaz nem részesei Adám bűnének. De mégis meghaltak,

.azaz halandók voltak, - tehát nem nyerték el a megszantelő kegyelemmel
együtt a halhatatlanság ajándékát. Állapotuk tehát a természetes ősállapot

volt, amelyben az ember természet szerint halandó, mert még nincs felemelve
a kegyelmi ősállapotba, amelynek velejárója a halhatatlanság.

Joggal gondolhatunk tehát arra, hogyamegváltás előtt léteztek olyan tel
jesértékű emberek - Szent Pál szerint legalább Mózesig -, akik nem Adám
ivadékai.

Kérdés azonban - és ez az ellenvetés második része -: ezek az emberek
hogyan illeszthetők bele Isten egyetemes üdvözítő szándékába, hogyan kapcso
lódhatnak Jézus Krísztus egyetemes megváltó művéhez?

Kétségbe nem vonható tétel, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar
Jézus Krisztus által. Tény azonban az is, hogy nem mindenki ugyanazon a
módon nyerte és nyeri el az üdvösséget. Másképp üdvözülhettek az Oszövetség
ben a zsidók és a nem-zsidók (pl. Jób), másképpen üdvözülhetnek ma a ka
toliJkus keresztények, a nem-katolíkus keresztények, az istenhívők (zsidók,
mohamedánok), a többistenhivők, a jóhiszemű nem-hivők, stb. Mindegyik
Jézus Krísztus által üdvözülhet csak, - de hogyan? Ea.m51 a hogyanról bizony
sokszor csak sejtéseink lehetnek !

Mondhatnók tehát azt is, hogyegyszerűen nem tudjuk, hogyan kapcso
lódnak a természetes ősállapotbanélt emberek Krisztus megváltó művéhez, 
ha a hitletéteményben nem volna egy olyan utalás, amely teológiai elmélet
kiindulópontja lehet.

Ennek az elméletnek az alapja a hitvallásokban gyakran szereplő "szálla
.alá poklokra" (descendit ad inferos) tétel lehet. Szent 'Péter apostol levele sze
rint Krisztus "elment a börtönben sínylődö lelkekhez is, és hírt vitt azoknak,
akik hitetlenek voltak akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, míg
a bárka föl nem épült" (I. Pét. 3, 19-20). Majd a továbbiakban: "Az evangé
lium ugyanis azért hangzott el a holtak előtt is, hogy ha testükben emberi
módon ítélet sújtja is őket, Isten kegyelméből éljenek a lélek által" (4, 6). A
"pokol" és a "börtön" kifejezések nyilvánvalóan azonosak a zsidók seol fogal
mával, amelynek a magyarban legjobban az "alvilág" szó felelne meg, - job
ban, mint a "pokol tornáca".
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HdgyKrisztus 'leszállt, ebbe az alvilágba - hf.ttéte1. AbbIiIl a kérdésbe».
azOnban, hogy milyen feladatot teljesített ott, nem egyértelmúaz egyházatyák
ésa teológusok állásfoglalása. Lehetséges az olyan értelmezés is, hogy Krisztus,
ott is meghirdette az evangéliumot, és az elhunytak lelkeinek vóltmég·valami.-'
lyeJi választási lehetőségük annak elfogadására vagy elvetésére.

Az ószövetségi szentek, akik hittek az eljövendő Messiásban, elnyerték re
ményeik beteljesülését, de annak is tudatára kellett ébredníök, hogy az ő régi
Messiás"képük alapos revízióra szorul. De ebben az alvilágban elhelyezhető

azoknak az embereknek a lelke is, akik a természetes ősállapotban születtek és
haltak meg. Számukra Krisztus prédikációja olyan kegyelem volt, amelynek
alapján elfogadhatták vagy elvethették a természetfeletti rendet. Magához a
választáshoz pedig olyan segítő kegyelmet kaptak, amilyent természetes életük
során kiérdemeltek, azaz ahogy felkészültek erre a választásra a természetes
erények gyakorlásával, avagy bűnök elkövetésével.

Az egyházatyák írásaiban nem hiányoznak az olyan utalások, amelyek ezt
az értelmezést alátámasztják: Az alexandriai iskola egyik vezetője, .Szent Ke-'
lemen szerint "az Úr prédikált azoknak is, akik az alvilágban voltak" (StT(Jm.
VI, 6), és például Szokratésznek meg Platonnak is lehetőséget adott,hogy részt
nyerjenek a megváltás gyümölcseiből. Szent Iréneusz ezt mondia: " ... az Úr
leszállt az alvilágba, meghirdette nekik is az Ö eljöttét, hogy van bűnbocsánat
azok számára, akik hisznek őbenne" (MG. 7, 1058). Itt nyilván azoknak a hité
ről van szó, akik akkor az alvilágban voltak. Szent Jeromos így ír: "Az Isten
Fia leszállt az alvilágba és felemelkedett a legfelsőbb egekbe: nemcsak azért,
hogy beteljesítse a törvényt és a prófétákat, hanem olyan intézkedés végett is,
amelyet csak egyedül ő ismer és az Atya. Nem tudhatjuk ugyanis, hogyan vált
javára Krisztus vére az angyaloknak és azoknak, akik az alvilágban voltak, de
hogy mégis javukra vált, tudatlanra nem vehetjük" (ML. 26, 499).

Elgondolásunk alapján tehát Isten egyetemes üdvözítő szándéka és Krisztus
megváltása a természetes ősállapotban született és meghalt emberekre is kiter
jeszthető. És éppen ezek azok az emberek, akiknek a létét a poligenizmus teoló
giai lehetőségéről tárgyalva feltételeztük. A megváltás egyetemességének ilyell
értelmezése utat nyit a Szent János kanonikus írásaira támaszkodó kozmikus
teológia felé is,amely azt állítja, hogy Krisztus valamílyen módon megváltotta
az egész mindenséget,

Ellenvetés: A második megvitatott pontja az elméletnek az eredeti bún át
származtatásának a kérdése volt. Az egyház világosan tanítja, hogy az eredeti.
bűn nemzés útján terjed. Feltételezí azonban, hogy az egész emberiség Adámtól
és Évától származík, akikben mindnyájan hivatottak a természetfeletti rendbe,
akiktől való származásuk miatt meg kellene, hogy legyen bennük a megszentelő

kegyelem, az istengyermekség. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az egyház tanítása
szerínt Adám nemzetségének minden tagja a nemzés révén iktatódik be a ke
gyelemtől megfosztott nemzetségbe. A nemzés nem oka az eredeti bűnnek, ha
nem feltétele (conditio sine qua non). Mivel az a kérdés nem került megvilágí
tásra, hogy mi lenne a helyzet a "vegyesházasságból" született gyermekek ese..
tében, az egyház tanítását minden bizonyítás nélkül erre az esetre ulkalmazní
nem lehet. Az ilyen kiterjesztés kockázatos voltát könnyű belátni, ha meggon
doljuk, mire vezetne abban a feltevésben, hogy az egyik szülő Adám családjába
tartozik, a másik viszont egy feltételezett olyan családból származik, akiket Isten
szintén felemelt a természetfeletti rendbe és nem is buktak el, tehát a házasuló
is birtokosa és továbbadója a megazentelő kegyelemnek. A születendő gyermek
nek egyik ős miatt eredeti bűnben..a másik míatt megazentelő kegyelemben
kellene születnie, ami nyilvánvalóan lehetetlen.

Válasz: Az eredeti bűn természetes nemzés útján terjed - ez hittéteL Ei:'
zonyítandó azonban, hogya természetes ősállapotbeli és az eredeti bűnben élő

emberek "vegyesházassága" esetében is így volt-e - mégpedig szükségszerűen,

A fenti "vegyesházasság" reális lehetőség. Kérdés, hogy az utódok-megkap
ták-e itt is az eredeti bűnt. '
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A felelet etYszerű: ahol természetes nemzés történik, ott az eredeti bűn is
44uállaz utódokra. Persze csak abban az esetben, ha legalább az egyik szülő
Adám vérrokona. Alexandriai (Vak) Didimus mondja: "Ha Krisztus nemzés
ál\ial nyert volna testet, nem volna alapja annak a tanításnak, hogy Ű nem ré
szese az ősbűnnek, amelyet mindenki folyamatosan megkap Adámtól" (MG.
39, 1096).

Ez a természetes nemzés nem oka az eredeti bűnnek, hanem csak átazár
maztatója. Ahol megtörténík, ott át is száll. Krisztus azért nem volt részese az
eredeti bűnnek, mert nem természetes nemzés útján származott. Egyik oldal
ról a Szeritlélek hozta létre a megtestesülést,aki nyilván nem Adám utóda,
- a másik oldalon pedig az édesanyának, Máriának azért kellett eredeti bún
nélkül fogantatnia és születnie, mert Krísztus erről az emberi oldalról sem
örökölhette az eredeti bűnt.

Végül, ami az ellenvetés második részét illeti - mi történnék akkor az
utódokkal, ha az egyik szülő eredeti bűnben élne, a másik meg kegyelmi ős

állapotban - feleletünk a következő: Ha az ilyen házasságból természetes nem
zés útján utódok születnének, azok biztosan örökölnék az eredeti bűnt, mert
ahol természetes nemzés van, ott aZJ eredeti bűn ÍIS 'továJbb terjed. AJrról azon
ban semmit sem tudunk, hogy ebben afeltételezett - pusztán csak elképzelt!
- esetben a megazentelő kegyelem is öröklődnek-e, és hogyan. Isten nem kö
zölt erről semmit: sem kifejezetten, sem valamiképp megsejthetően, (Különben
sem szerenesés az ilyen elképzelések felvetése, mert csak bonyodalmat okozhat.)

Epilógus: A dialógusban résztvevők a poligenizmus problémáját érintő

minden kérdésben nem jutottak közös nevezőre. Megegyeztek azonban abban,
hogy a poligenízmus elmélete - vagyis az a feltevés, hogy az emberiség nem
egy emberpártól származik, hanem több őse van - nem összeegyeztethetetlen
a katolikus keresztény hittannal, bár az összeegyeztetés módjának minden
részlete még nem tisztázódott. A természetes ősállapot teológiájának a kifej
tése, a teológiai emberfogalom fejlesztése. Isten egyetemes üdvözítő szándé
kának mélyreható vizsgálata bizonyára ebben a problémakörben is világos
ságot gyújt majd.

VITA MF:CSLASZLO KOLTF:SZETÉRŰL. A Pozsonyban megjelenő Iro
dalmi Szemle 1966. évi 2. számában "Mécs László Iírája" címmel tanulmányt
tett közzé Szalatnai Rezső tollából. Szalatnai Mécs-portréját több hozzászólás
követte, nemcsaJk Szlovákíából, 'hanem Magyarországból is; vita keletkezett,
melyben egykori foozerkesztóje révén a Vigiliára is utalás történt. A vitára már
e2lért is fel kellett figyelnünk.

Hogyan látja Szalatnai Rezsó Mécset? Tanulmánya a "Hagyomány" ro
V8itban jelent meg, s e rovatot azért indította az Irodalmi Szemle, hogy tisz
tázza a csehszlovákiai magyar irodalom hagyományait, élő múltját. Szalatnai
ezek között az "élŐ hagyornányok" közt helyezi el Mécset, aki - mint írja 
a lkisebbségi magyarság eszmélésének idején jelentkezett, mikor "az összeomlott
Magyarország még a lelkekben töredezett tovább". A Hajnali harangszó az első

verseskötet, mely megjelenik, sa kötet címadó versét idézi Szalatnai. rnely
ben a "ma.gyar Iányt, tót ifiúCSlkát testvértáncra" 'hívja a kö1tő. ,,'Félreértlhetetle
nül és őszintén hirdette a bélkét, megértést, testvériséget az egész országrésa
nek - írja -, főkéIlit azonban a magyaroknak és szlovákoknak, Ezt egyetlen
más költő nem rnondta, nem hirdette." S véleménye seerínt ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a Mécs-estek, Mécs-matínék "tömegeket mozgattak meg". "Ady
soolamú verseivel" eljutott oda is, ahová erek a versek eredetiben nem jut
ha1ltaik el: a kaszínókba, a katolikus legényegyletekbe, a konzervatív társadal
mi !körökbe, ahol a Nyugat köldészete ismeretlen, sőt "bűnös" irodalom volt.
De ugyanakkor "merte nyitogatní az áhítattól lecsukódó 'szemeket is". Szalatnai
A nyomor baUadájátemelli ki, amely - ,ú.gymond - ,.,valósággal foll"iI'laidalmi val
lomás". A költemény egy zsellér házaspár tragédiájáJt írja le: a birtokról öreg
ségére elhajtott zsellér vak felesége a mocsárban áll, lábára felkapaszkodnak a
piócák, ezt gyűjtik össze, eladják, és ebből élnek, míg az úton allt robog al
hintójában a bankár, majd a püspök, aztán maga a gráf. Sa táira zúduló ter-
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mészeti viharban ,,.a kép jelképpé alakul", felhangzik a köLtő szava: "Röhögj
ökör-életű nép, ajkad a jövőre röhög le: / ha kidő1sz az igáiból, szinte leha}
tanak az ősi, füves legelőrül".

Nagy igéret volt tehát Mécs László - írja Szalatnai -, "egy:házi zászlók:
közt és tömjénszagban ís" úgy tűnt, a kísebbségí magyarság példaképévé vá
lik. Költészete azonban a ,;szimbólumOik és allegórták kőzt elfordulta való
ságtól, s majdnem teljesen ambívalencíéjának második felében kötött ki, a
vallási metafizikában". Sokat és gyorsan íil't, egyre lebégőbb lett, egyre elvon"
tabb, s "a realisztikus részletek, nevek, utalások máecsek mellékes ízeí vol
tak a síma,csillaghúsú, rezgő rnondanívalónak", De bár fénye megritkult 
folytatja Szalatnai -, "eredeti vox humanájából nem veszett el 'semmi". 1939
után neki is politikai színt kellett vallania, de "egy plllanatra sem vált
a fasiszta barbarizmus hívévé. sőt a maga módján szembeszállt vele". SzaLatJn:ai
itt a Vigilia 1942. évi l. számában megjelent Imádság a nagy lunátikuséTt című
Mécs-versre hivatkozik, melyet egyértelműen "Hitler-ellenes költeménynek"
nevez. "Az adott körűlmények közt - mondja végezetül - a legbátrabb anti
fasiszta költői tett volta pap-poétától."

Szaladnainak ezzel a Mécs-portréjával szembeszállt az lU et és ITodalom
glosszaírója (e-l) az 1966. március 19-i számban. Elismeri az ITodalmi Szemle
nagy érdemeit a csehszlovákiai magyar irodalom hagyományainak feltérképezé
sében, de erősen megkérdőjelezi Mécs László "rehabilitálását". Sorra idézi
Mécs László egykori kritikusait, Bálint György, FábTY Zoltán, Gaál Gábor,
József Attila elmarasztaló véleményét. Az ő véleménye szerint az Imádság a
nagy lunátikuséTt címú verset "politikusnak vagy antifasisztának minősíteni

meglehetősen merész állítás". Egy vers különben sem dönt el semmit - álla
pítja meg -, "Mécs László pedig 18 Vigilia főszerkesztőjeként; helyet adott
nemcsak valóban jeles antifasiszta írásoknak, hanem annak a hírhedt förmed
vénynek, mely magyar írókkal való Ieszámolást hirdetett meg, csak azért, mert
zsidók." Nem a katolikus antífasíszta megnyilvánulásokat akarja ezzel vitatni
- hangsúlyozza a glossza szerzője -, "de tessék Mécset, magatantását és Iírá
ját összehascnlítaní - mondíuk - Sík Sándoréval. Sík költő volt, teljes em
ber volt, egy tiszteletreméltó, noha vitatható hatékonyságú humanizmust je
lentett. Mécs és Iíráia maga volt a megalkuvás, a giccs." S végezetül felteszi
a kérdést: "adta-e jelét Mécs László annak a legutolsó húsz évben, hogy mást
és máshogyan akar csinálni, mint korábban, ahogy ezt mások megtették?"
f.gy pedig, "ha valakit sem múhtja, sem jelene nem igazol, mínek ébreszteni
már elfelejtett nevét ?"

FábTY Zoltán az ITodalmi Szemle 1966. évi 7. számában "Vigyázzatok 8
nappalokra ! A Mécs-probléma és tanulságai" círnű írásában összegezi, bár
nem lezárni kívánja azt a vítát, amely a szlovákíaí magyar sajtóban, elsősor

ban az Ú j Szóban indult meg Szalatnai tanulmánya és a budapesti glossza
nyomán. Mindenekelőtt két, az ITodalmi Szemle címére érkezett levelet idéz.
"A Mécs-lírával sorsom és egyéniségem teljesen összeforrt - írja az egyik -,
érdeklődtem a szociálís problémák iránt, s Mécs költészetét mindvégig ebből

a szempontból vízsgáltarn, végülis ezáltal forrtam össze vele. A magam részé
ről ebben látom Mécs költészetének központi témáját és , .. Ielentőségét , ., A
szocíálís problémák iránti érdeklődésem elvezetett a marxizmushoz . .. Az a
költő, aki bennem, a még .csak harmíncegy éves fiatalemberben a víláznézett
konfliktust a két tanítás (kereszténység és marxizmus) lényeges igazságalnak
összekapcsolásává tudta változtatní, nem tagadható ki a magyar irodalomból,
nem lehet olcsó, idejét; múlt, igérivtelen nyárspolgári giccs."Egy másik 01
vásónak más a véleménye: ..Mécs Lászlóval később is fozlalkozhattak volna,
mondiuk Vozári Dezső, Darkó István, Tamás Mihály, Sándor Imre, Sebesi
Ernő után. Miért kellett Méccsel annyira sietni! Kinek, mínek volt ez any
nyira fontos ?"

Fábry alapkérdése: reakciós-e Mécs László költészete? A problematilkus
költő - mondia - még nem egy ielentésű a reakciós költővel. mert ,,a reak
ciósság kritériuma az egyértelműség:' a tfe1ItIétlen~ minden <mást kizáro vitat
hatatl:ansága". Két emléket idéz személyes élményeiből. Az egyik, amikor
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i:tJIécs_ László szavalt-a rádióban, 5 közben váratlanul kíkapcsolták amikrofon1;•
...Ilyen szájbefogást csak Szabó Dezső esetében értem meg, kinek beszéde olT
izzón németellenes volt, hogy ra mikrofonnak szinte önmagától kellett kikap

.csolódnia: kiégett." A másik: Teleki temetése, mely egy napra esett Jugosz
lávía lerohanásával ; s így a tény, hogy a temetést Mécs László végezte, külő

nős hangsúlyt kapott. Ezek után - mondja Fábry - igen súlyosan hangzik
az É~et és Iroda~om vádja, hogy Mécs László a Vigiliában helyt adott "annak:
a hírhedt fÖirmoovmYll1ek. :mely magyar ixókikal való ileszámolást hirdetett meg
.csak azért, mert zsidók". Azt, hogy egy főszerkesztőnekabban a "hóhér-időben"

hányszor kellett olyan írásokat is Ieadnía, melyekkel nem azonosította magát
- jegyzi meg feleletül -, minden sajtóhoz közelálló ember tudja. Amentség
csak az lehetett, ha ezek árán pozitív írásokat is közzetehettek. Bár kétségtelen.
hogy ez a taktikai szempont nem adhat erkölcsi felmentést. Aki Telekit te
mette, azt az "összeférhetetlenség gesztusa" kötelezte, Mécstól is el lehetett

-volna tehát várni, hogy lemond főszerkesztői állásáról. "Mécs ezt a lépést el
mulasztotta - írja. - Miért volt fontosabb a taktikai meggondolás, azt Mécs
nek kell tudnia. Úgy gondolom, e kérdés tisztázására alkalmat kéne adns
Mécsnek: nyílatkozzon, védékezzen ő maga."

. Az É~et és Irodalom - folytatja Fábry - "ra magatartás egészét" kéri szá
mon Mécs Lászlótól. S ebben Igaza van. Mert az antifasiszta megnyilvánulás
"egymagában még nem hatálytalanítia egy költői pálya nagyobb potencíájú
nehezékeit, negatívumaít". De ra budapesti lapnak azzal az állításával, hogy
az Imádság a nagy lunátikusért címú verset "politikusnak vagy antifasisztának:
rnínősíteni meglehetősen rnerész állítás", már nem ért egyet Fábry, hiszen 
teszi hozzá - az illetékes szervek annak ítélték. Egy magyarországi "auten
tikus, szavahihető levélből" idézi ra következőket: "A budapesti német követ l't

vers miatt deruarsot intézett a magyar kormányhoz: Mécs kiadását kérte
Hitler megsértése miatt. A kormány minisztertanácson foglalkozott a kérdés
sel: nem adták ki Mécset, csupán a Vigilia számát kobozták el, Mécset pedig
bíróság elé állították, de csak formálisan ítélték el."

A kulcsszó: a valóság - zárja fejtegetéseit Fábry Zoltán. Aki új életet
harangoz, "annak a nap egészét, a valóság teljességet és teljesítését, az _idó
Immmáját: igazát kelil V'áLlaJnia, és őrt ,állJnia szakadatliainul, ha az éjjel rendje
fenyeget". Mennyíben felelt meg e követelményeknek, mennyiben élt lehető

ségeivel és feladatával? A Mécs-problémának _itt van a perdöntő pontja. ,,:8
'percben két egymásnak ellentmondó tanúság nehezíti a tisztán-látást. Az egyik
- antifasiszta megnyilvánulást tesz asztalunkra: egyetlen verset, A másik 
antiszemita dokumentumot, melyben azonban nem Mécs tolla a ludas, csupáa
fószerkesztői mívolta." (Pályi András)

Fenti cikkhez, amelyet a vita igen tárgyilagos, egytk oldal felé sem állá&t
foglaló ismertetésének érzünk, kötelességünknek tartjuk a következőket hoz
záfűzni: Nekünk, a Vigilia jelenlegi szerkesztőínek csak közvetve. azaz mások
elmondásából vannak hézagos értesüléselark a folyóiratnál akkoriban történ
tekről. Úgy hisszük azonban, hogy illetékes fórum, például a Magyar Irók
Szövetsége, minden különösebb nehézség nélkül meg tudná állapítani: ki vagy
kik .írták a szóbanforgó antiszemita cikket s milyen szándékból és mi rnódon
helyezték el azt a folyóiratban? További kérdés: tudott-e róla Mécs László,
aki akkor Nagykaposon. majd Királyhelmecen volt plébános, és a mi érte-
süléseink szerínt már emiatt is csupán névlegesen viselte a főszerkesztő tiszt
ségét, S bizonyára azt sem lenne nehéz megállapítani, hogya szóbanforgó cikk
megjelenésének mík lettek a belső következményei a Vigiliánál.

•
Az emberi sors folyását szabályozó Istenségnek, a mindenek fölött ural

kodó Gondviselésnek és Isten megváltó és üdvözítő hatalmának eszméje nél
kül a világ történelme kijárat nélküli labirintus volna, egymásra temetett kor
szakok összezavart kazla, megfelelő kezdet és vég nélküli hatalmas tragédia.

Friedrich Schlegel
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~':EGLISE DE LA LITURGIE RÉNOV,:€E

par I m r e L ö' r i n c z

Dans son introduction l'aurteur, professeur de théologie au séminaire
éptscopal de Győr, constante qu'en Hongríe, par suite de la eonjoncture
historique, la plupart des églises sont constrúdtes en style baroque ou de
earactere baroque. Il est done compréhensible que 1a plus grande partie du
elergé et des fideles hongroís ne puíssent guere ímagíner I'église SOUiS. un
autre aspeot que oeluí qui lui a été contéré par cet espriJt relígíeux baroque
léglise est la maíson de Dieu, et selon la conceptíon orígínale de I'époque,
e'est la salle du tribunal de Dieu, ou, sur le tröne de l'autel et sous les especes
des sacrements, le 'I'out-Puissant accueílle I'hommage et I'adoration de ses
fideles.

Cependant, ce n'est qu'un des aspects de l'églíse et mérne pas un aspect
particulierement chrétien. Le pensée que Féglise est la maison de Dieu, le
Heu de son séjour convient plutöt il. la conceptíon palenne et il celle de
l'Ancien Testament. Les temples palens étalent tout d'abord destínés il. abriter
les statues des dieux plutöt qu'á leur servír d'habitation. Le peuple ne pou
vaít pas pénétrer dans ees temples, seuls, les pretres de service y avaient
acces, Dans .l'aneien Testament, la Tenrte sacrée, puis le temple de Jérusalern
était le lieu ou, selon la convictien re1igieuse le Seígneur, le Dieu de l'allianee
habite au mílíeu de son peuple. Maintes foís l'Écriture Sainte de l'Aneien
Testament apelle le temple "maison du Seígneur" ou "maison de Dieu". Et,
seuls, les prétres pouvalént pénétrer au coeur de ce temple, dans le sanetuaire
et dans le Sairit des Saints, le peuple des fideles ne pouvait y entrer.

ce n'est qu'aprös un bon mi1l1énaire que 1a chrétienté revint il. eette con
ception. Aux yeux du premier millénaire chrétien, I'églíse n'est pas domus
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Dei, la. maíson de Dieu, maís domus Ecclesiae, la maison de l'assemblée, de
la communauté des fideles. Dans l'Egliise, la communauté est plus ancienne
que la construction des temples. Ce n'est ni il cause de leur nombre restreint
nl par suíte de leur persécurtion que les premiers chrétiens n'ont pas instal1:é
d'égííses dans les temples paIens ou juifS, mais parce que, suivant Saint Paul,
ils étaient convaíncus de ce qu'Ils constituaient en eux-mémes la maíson et
le temple de Dieu.

Il s'ensuít de rtoutcela que Ie temple bati par la main des hommes est
en premier Iíeu la maison de Dieu, parce qu'Il abrite la maison vivante de
Dieu, l'Eglise. Et méme de ~on tout il fait eoncrete l'Egliise locale, in
dividueIle, la communautérel!igieuse prise dans le sens théologique du mot,
la représentacíon díreote de I'E.glise. Dans les premiers síecles du ehrístíanísme,
cette convíctíon étaít si vive qu'á certaínes occasíons on se contentait d'une
rnaíson prívée pour y célébrer les offices.

Aujourd'hui, cette conceptíon renait et les meílleurs spécialistes de la
théorie et de ,lapratique coacemant la constructlen des églises l'ont adoptée,
A Ieur avis unaníme, la táche prímordíale de la construction des églíses,
c'est d'aménager un espaee ou la communauté lbcatle puísse se livrer aux
exereices de la liturgie, en premier Heu célébrer le sacrifice de la sainte
messe dans la plus grande union possible, avec la partícípatíon actíve de
chacun de ses membres.

Ensuite, l'auteur de I'étude traite en détail la constitution Iíturgíque et
les prescriptions des instructions qui se rapporterit li l'aménagement de l'égIlise
publiées li se sujet.

Puis dans un chapitre spécíal il analyse le probléme du réaménagement
des aneíennes églises. comrne Jes éIglIises baroques SOII1t relatavemene les plus
difficilement adaptables auxexígences de la Iiturgíe moderne, des problemes
tout il fait partículíers surgíssent dans notre pays, sortout lá ou ces égldses
constítuent en méme temps d'irnpcrtants monuments d'art, L'auteur de
I'artícle donne également quelques conseils pour le réarrangement des
ancíennes églises tout en soulígnant que, dans ce domaLne, il n'est pas pos
sible d'établir des príncípes de valeur générale, et que, partout ce sont les
poínts de vue locaux qui détermínent ]la transformasíon. L'important, c'est
que I'églíse se prete míeux que [usqu'ící il I'applícatíon de la liturgie du
nouvel esprit de communauté.

LA CORRESPONDANCE DE VÖRÖSMARTY

par- Sándor Kozocsa

Depuis longtemps déja, la Maison d'édition de l'Académie Hongroíse des
Sciences publie en édition critique les oeuvres de Mihály Vörösmarty, poéte
hongroís qui a vécu dans la premiere moítíé du sieele passé, et que bien
des gens consíderent comme le plus grand de nos poetes. Derniérement, l~

correspondance du poéte a été éditée dans les I7e et IBe volumes de la séríe,
L'Acadérnie avaít chargé Frigyes Brisits, moine cistercien, directeur de

lycée retraté, des recherches et du recueíl des données, ainsí que de la
rédaction des nares qui les accompagnent, Au cours de ses dernieres dizaines
d'années, en dehors des ses autres travaux d'hisrtoire de la littérature, Frigyes
Brisits s'est surtour spéclalísé dans 1es recherches concernane Vörösmarty,
de sorte qu'aetueljement il est en Hongrie le plus émínent connaísseur de Ia
vie et de l'oeuvre du grand poete, L'auteur de compte-rendu des deux volumes
fait parnculíeremens I'éloge del'étude sur Vörösmarty, auteur des lettres,
réddgée avec un soin extréme, qui aecompagne le recueít de la correspondance.
n ajoute que c'est un vrai chef-d'oeuvre de díssertatíon scientifique
hongroíse.

•
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INFORMATIONS

Le 22 décembre lllG6, .tÓ2lli8t Uénk,~ ti.w,lai.re, _ QtilJ QOOl>lné Nl'
le pape Paul VI adn\inl.stratlM" ~t.oliqWil <M.t dioc8le de Győr. Le P~

.sídíum de la Républlque Populaire Hongroise av.alit Qonnít son ~cord préal~
il cette nomination. Le 2 j~vier de cette année, devant István Dobi, président
du Pl"'8I86idium, JÓZIllti BAnk a pt'Até serment de fid&té envers ~ Républiq!1e
Populaire Hon.potse et sa CoRstlitutlion. Károly Kiss!, secrétla.ire du Pra.esidium,
József Prantner, pl"ésident du Bureau de l'État des Affaires EccléSliastiqUE!!S
et l'éveque Pál Breunoozy, administrateul' apostolique d'Eger, seeréta:ire du
Corps Episcopal Hongroís 8SSIistaient il la prestation du serment.

Le pape Paul VI a envoyé il la t~rique de porcelame de Herend, de
renommée internationale, un di1pliime d'honneur et la médaille commé
moratíve des troísíeme et quamemesessions, du He Coacile dru VaJticaJrL. Les
termes du diplöme expríment l'appréeíatíen de l'art de la fabriq,ue de por
oelaíne de Herend ainsi que les remereíements ad:ressés il tous ses travail
leurs pour leur soígneuse exéculJion. En effet, le Corps EpiscopaiL Hongrois
a affert au Saínt Pere un service il dessért de 12 personnes, une Madone de
porcelaine en costume national hongroís, et La statue équestre égalem.ent en
porcelaine du roi Etienne. Chacun de ces objets d'art a été exécuté il la
Fabrique de Herend.

Au cours de la restauration de l'égl!ilSe catholique romaine de Sárospatak,
on a remarqué un orgue précíeux de 18 re{§istres, L'instrument de valeur
une fois entíerement remis il neuf, il l'avenir on organísera des concerts
d'orgue dana. l'église,

A l'une des dernieres messes communes de la Société Nartlionale Hongroíse
Cecilia on a exécuté la messe "Pacem in Terris" composée par Katahin Wei
ner sur des motifs de musíque relígieuse hongroíse.

Dans les colonnes de Uj Ember, Béla Saád, rédacteur responsable du
journal, rend compte de ~ expér:ienoas il Subotíea, en y ougoslavíe, et de
son entreiten avec Mátyás Zvek.anivic,adllljil1li:straieur apostoLique de Bácska,
Des fideles de langues croate, hongroíse, allemande et síovaque vívent en
$EllIlIble daJnS oe di9cese ou, corame la constate :I'autt,eur de l'a.nticle, res devíses
du Concile: díversíté dans I'uníon et, re contraire aussí: union dans la divemité
sont bíen mises en valeur. Dans la répartítíon numérique des messes en
1angue :rnaItemeUe, on s'efforce d'ol:ll$eJ:wer la plus grande équíté possíble, A I'ín
1Iention des fideles hongroís, des le printemps de 1965, on avatt íntroduít
la lit\lirgi,e en llangue maternelle sur la base d'un missel bongrois du dimanche
Pat"U peu de temps auparavant; Mais, la aussí, 00 uti~sera désormais le texte
officiel hongroís approuvé par le Saent-Síege,

L'organa de l'Association I:nternationale de ra presse oathollque "JoUI"
nalístes Catholiques, paralssant il Paris a publié dans son dernier numére
l'article en langue francaíse de Béla Saád, rédacteur responsable de Uj Em
ber, dans lequel il présente les J?ér"iodiques: Uj Ember et Vigilia La. revue
,,Note di Culltura" éditée il FIOll'ence a publíé l'ertíele de Vid Mihelics,
rédacteur responsable de VigiJta., daru> lequel sont évoqués le programme et
les activités de Vigilia.

Le programme de construction du Conseil de l'arrondissernent de Buda
pest pour l'année prochaíne, Cll1~ vient d'étre adopté, comprend plusíeurs
travaux de ra,pport écclésillSltiqJle. L'année prochaline, on poull!iUivra. les
travaux de restauranon de íL'intérieur de l'égLise Mátyás., qui dotwant d'un
éclairage intérieur ·enc.astré l'église au plus gI1and pas.sé bislmique de la
capiJtale hongroise. La statue de la Spinte Trinité qui s'é!.eve devant l'églJise
Bel'a égalem.ent restaurée cette année..

A l'occasion de son soixantWme anniversaJire, la presse catholique aussi
a liélicité János Ferenc&i:k:, chef d'or.eheetre hongrols connu dans le monde
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-entíer, au nom duquel se rattaohe la présentaltion en Hongrde d.e nombreuses
oeuvres de musíque relígíeuse, Ferencsik a aussí joué un röle prépondéranl
-dans la"i"edée6uverte de Ferenc LiSZJt.'L'eIl.l"egistrement des messes d'Bszter
gom et du Sacre du grand compos.itur hongroís, dirdgé par Ferencsdk a ét.é
:apprécié· dans lemonde entíer,

Par I'lntermédtaíre du SecrétariaiÍ; d'F:tat du Vatican, le pape Paul VI a
adressé une lettre de remerciements il Oriol Schaedel, directeur de la maíson
d'édition Herder,pour la' présentatíon de la deuxíeme édition de l'ouvrage
-du professeur de théologíe Polykarp Radó intitulé: "Encheredion lrturgicum".
La nouvelle édítíon, augmentée a été dédiée par I'auteur au Saínt-Pere,

Se référant aune source bien ínformée provenant de Rome, le quotidien
en langue anglaíse "Daily News" qui parait il Budapest a annoncé qu'en
raíson de leur grand age eínq prélats hongroís avaient demandé au Saint
.Siege de les relever de leurs fonctíons, ce sont: I'archevéque de Kalocsa
András Hamvas, président du Corps Episcopa1 hongroís, ágé de 76 ans;
l'évéque díocésaín de SzékesfehérvárvLajos Shvoy, assistant au Tröne, ágé
de 87 ans; I'évéque Vince Kovács, adrninístrateur apostolique de Vác, ágé
de 81 ans, I'évéque .Vince Kovács, administrateur apostolique de Vác, ágé
de 81 ans, l'évéque József Péteri ágé de 76 ans et Artúr Schwarz-Eggenhofer,
administrateur apostolique d'Esztergom qui aura 77 ans cette année,

La communauté relígíeuse, le conseil du víllage et la coopérative de
production locale de Kővágóörs, prés du Balaton ont uni leurs efforts pour
mener il bien la restauranon de I'églíse paroíssiale de la commune qui date
de 200 ans. Les frais des travaux de réfection ont été en grande partie cou
verts par un hérítage remontant, lui aussí, il deux cents ans. En effet, ea
1760, un des fideles de la paroísse luí a Iégué un vignoble, Ce vignoble
ayant été exproprié en vue de la construction de bátíssements publics, la
somme versée en contre-valeur du terrain expropriée a pu étre affectée aux
travaux de restauration.

La paroísse de Pesterzsébet. UJIli des plius grands arrondíssernents périphé
riques de Budapest a communiqué d'intéressantes données sur Ja vie re
lígíeuse de la communauté. On compte 18 OOO fideles sur le territoire de la
paroisse. Chaque dimanche on célebre six messes il I'églíse paroíssíale, et la
'nouvelle liturgie hongroíse est tres populaire. En 1965 le nombre des maríages
-célébrésü I'églíse paroissiale s'élevaít il 150, et en 1966 il 180. Au cours de la
méme péríode le nombre des baptémes s'est aussi accru de 299 il 343.

'I'rois archipretres nouvellement promus et douze curés ont prété leur
sermerit officiel devant I'évéque József Ijjas, admínístrateur apostolique,
dans la chapelle du síege épíscopal de Szeged.

Dénes 'I'akácsy, cure en retraite, compositeur bien connu de musique
religieuse, dont le recueil de cantiques pour messes funebres a été édité
récemment a célébré sa rnesse d'or au Séminaire de Szeged, en présenee de
I'évéque József Ijjas.

Ainsí que "Uj Ember" l'a annonoé avec quelque retard, Károly Pakocs,
-chanoíne de Szatmár écrivain et pöete catholique bien connu est mort il
Bucarest, au mois d'Octobre de I'année derniere. Son déces a prívé la vie
Iíttéraíre et. catholique hongroíse de 'I'ransylvaníe d'une de ses personnalítés,
les plus émínentes et les plus appréciées.

Eglises restaurées. - L'évéque József Bánk adminlistrateur apostolique
de Győr a .béní I'églíse restaurée de Gyömöre, c1assée monument historique,
-oeuvre de l'architecte réputé Jakab Fellner. La commime de Páli a terminé
pour Noe1 le Távalement extérieur 'dé son église.



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

VI. Pál pápa dr. Bánk József püspököt 1966. december 22-i hatállyal a győri

egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki. Kinevezéséhez és működésé

hez a Mag,YW',Népköztársas«tg Elnöki 'I'anácsa-azielőzeteshozzájárulást meg
adta. Dr. Bánk József ezév január 2-án. Dobi István, ai ElnpkiTanács elnöke
előtt esküt .t.ett a Magyar Népköztársaságraiés annak .alkotrnánvára. A:.>; eskü
tételnél jelenvolt Kiss Károly az Elnöki Tanács titkára, Prantner József az
Allarní Egyházügyi Hivatal elnöke és dr: BrezanóqYf'á), püspök/egri apostoli
kormányzó, a magyar .Püspöki Kar.fitkára... '. .

VI. Pálpápa elismerő olelevelet és a Il: vatikáni zstnat-harmadtk és negye
dik ülésszakának emlékplakettjét küldte el a nemzetközi hírnevű herendi por
cclángyárnak,. Az oklevél elismeréssel nyilatkozott a· herendí, porcelángyár
művészetéről.. ésRöszönetét f.ej~:l~ ki az. ott dolgozóknak gondos . tevékenysé
gükért. AMa~yar Püspöki-Kar. ugyanis egy If, személyes desszertes készletet,
egy lT)atyó .Madonnát és Szent, IstvánkirálYPQrcelánbólkészült lovasszobrát
ajándékezta-a Szeritatyának. Wuamennyi műtárgy a. herendi gyár alkotása.

Értékes,' tizennyolc regiszteres orgonára fig}"eltek föl·asárospataki római
katolíkus templom restaurálása során.iA becses, hangszert rnost teliesenrendbe
hozzák és ajövőben orgonahangversenyeket rendeznek a. templomban.

AzOl'sz&(Jos Magyar Cecilia Egyesület egyik legutóbbi kőzös szentmiséjén
Weiner Katalin zeneszerző "Pacem in 'I'errls'v-cfrnű és magyar egyházzenei
motívumokra épült míséjét adták elő.

A jugoszláviai Siabadkán szerzett tapasztalatairól ésZ-dekanivic Mátyás
bácskai. apostolikormányzóval folytatott beszélgetésérőlszámol be azÚ j .Ember
hasábjain Saád Béla, a lap felelős szerkesztője, Horvát, magyar, német és ,szlo
vák anyanyelvű .hivek élnek együtt ebben az egyházmegyében, amelyben ~
mint a cikkíró megállapítja - nagyonis elevenek a zsinati jelrnondatok : sok
féleség ,az egységben; és fordítva is: egység a sokféleségben. AZ anyanyelvű

míséknél a legteljesebb egyensúly megtartására törekszenek: A magyar hívek
részére már 1965 tavaszán 'pevezettékaz anyanyelvű liturgiát~gy nem sokkal
előbb megjelent vasárnapi magyar. misszálé alapján.. Most azonban itt is a
Szentszék által jóváhagyott hivatalos magyar szöveget veszik majd át.

A Párizsbanmegjelenő Journalistes Catholiques, a katolikus sajtó Iletnzet
köziszövetségének folyóirata legutóbbi számában közli Satui Bélának, az Új
Ember felelős szerkesztőjének francia nyelvű cikkét, amelyben az Új Embert
és a Vigiliát mutatja be. A Firenzében megjelenő Note di Cultura Mihelics Vid
nek a Vigilia felelős szerkesztőiénekdk'két közölte. amelyben a Vigilia prog
ramjáról és tevékenységéről emlékezik meg.

A budapesti I. kerületi Tanács JÖVŐ évi építési p~ogramjában,~rp.éljetmost
hagytak jóvá, több egyházi vonatkozású munka is s;zerepel. A. jovŐévben to
vább folytatják a Mátyás templom belső restáurálását, amelynek' keretében
belső rejtett világítást is kap a magyar fővároslegI1agyobb történelmlrp.últra
visszatekintő temploma. Még az idén helyreállítják aMátyás teri).plOrfi élőtt álló
Szenthárornság szobrot, ' . ,

Hatvanadik születésnapja alkalmából a magyar katolíkus sajtó :is köszön
tötte Ferencsik Jánost, a világhírű magyar karmestert, akinek nevéhez számta
lan [elentös egyházzenei mű magyarországi bemutatója is fűződik Ferencsik
döntő szerepet játszott Liszt Ferenc újra felfedezésében is. A nagy magyar
zeneszerző Esztergomi és Koronázási miséjének Ferencsik által vezényelt le
mezfelvétele világszerte elismerést keltett.

VI. Pál pápa a vatikáni államtitkárság útján levélben 'köszönte meg a
Herder könyvkiadó ígazgatójának, Oriol Schaedelnek Radó Polikárp teológiai
professzor Enchiridion liturgicum című művének második kiadását. Ai. új ki-
bővített 'kiadást a szerző a Szeritatyának ajánlotta. '
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A Budapesten megjelenő Dailly News círnű angolnyelvű napilap jólértesült
római forrásra hivatkozva jelentette, hogy öt magyar ordinárius magas korára
hivatkozva felajánlotta lemondását a Szentszéknek. A hivatalából visszavonulni
szándékozó öt főpap: Hamvas András 76 esztendős kalocsai érsek a Magyar
Püspöki Kar elnöke; Shvoy Lajos 87 éves székesfehérvári megyésp üspök, pápai
trónálló; Kovács Vince 81 esztendős püspök, váci apostoli kormányzó; Péteri
Józse! 76 éves püspök, és Schwarz-Eggenhofer Art úr esztergomi apostoli admi
nisztrátor, aki az idén tölti be a 77. életévét.

A balatonmenti Kővágóőrs egyházközsége, a falu tanácsa és a helybeli ter
melőszövetkezetközös erőfeszítéssel restaurálta a község kétszáz éves plébánia
házát. A helyreállítási munkálatok anyagi fedezéséhez jelentős mértékben hoz
zájárult egy kétszázéves örökség is. Annak idején, 1760-ban az egyik hívő egy
szőlőt hagyományozott a plébániára. Ezt a szőlőt most középítkezések érdeké
ben kisajították és a kisajátítás ellenértékét is az építkezésnél használták fel.

Budapest egyik legnagyobb k ülső kerületének. Pesterzsébetnek főplébá

niája érdekes adatokat közölt az egyházközség hitéletéről. A plébánia területén
18.000 hívőt tartanak nyilván. A plébániatemplomban vasárnaponként nyolc
misét mondanak és az új magyar liturgia nagyon népszerű. A plébániatemp
lomban megkötött házasságok száma 1965-ben 150, 1966-ban 180 volt. Ugyan
ebben az időszakban a keresztelések száma is növekedett 299-ről 343-ra.

Takácsy Dénes nyugalmazott plébános, az ismert egyházzen ész. akinek a
közelmúltban jelent meg Békét a lelkeknek című gyászmise énekgyűjteménye.

ljjas József püspök jelenlétében rnutatta be a szegedi Szemináriumban arany
miséjét.

Mint az Új Ember elkésve jelentette, még a múlt év októberében Buka
restben meghalt Pakocs Károly szatmári kanonok, a neves katolikus költő és
író. Személyében az erdélyi magyar irodalom és katolikus élet egyik kiemel
kedő és általános tiszteletnek örvendő alakja távozott az élők sorából.

Restaurált templomok. - Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó
áldotta meg Gyömöre helyreállított műemléktemplomát, Fellner Jakabnak a
neves építésznek alkotását. - Páli k özs ég karácsony ünnepére fejezte be temp
lomának külső helyreállítását.

F. L. Budapest. - Engedje meg, hogy a levelében fölvetett problémára fe
leletül néhány sort idézzünk André Godin jezsuita atya Szülők és gyermekek
Isten előtt című könyvéből, amely a múlt évben Svájcban jelent meg: "Isten
- írja Godin - nem eszköz annak elérésére, hogya gyermek jó legyen. Nem
az a 4, 6 vagy 8 éves korban sem . . . Sőt azt kell mondani akkor a legkevésbé.
mert ilyen korban a gyermek esetleg még el is hiszi, amit a sz ülők Istenről

mondanak neki, Ha bízonyos anyáknak és apáknak hinni lehetne, akkor az
ezernyi apró konflíktusban, amelyben a szülői tekintély a gyermek hangula
tával e1lkerülhetetlenül összeütközik, Isten míndig a szülők oldal án áll. ,Ha
nem eszed meg a teibedarát, a Jézuska 8'Í["!' ,Ne hintázz a széken!' (a gyermek
leesik) ,Látod, most megbüntetett a Jóisten!' ,Ha nem játszol nyugodtan a kis
testvéreddel, az őrangyal megmondja a Jóístennek!' Valójában azonban ki az a
Jézuska, aki a meg nem evett tejbedara miatt sír? Ki az a Jóisten, aki fölbuk
tatja a széket? Es az őrangyal, ruki árulkodik? .. Ök az őrzői ann ak a rend
nek, amelyet a szülők egyébként jogosan állítottak föl; a láthatatlanság által
védett szolgáló í egy mágikus hatalomnak, akiket a szülők idéznek meg, hogy
szelgáljanak nekik (és akik hamarosan senkinek sem fognak többé szolgálni).
Nem egyebek, mint Isten karikatúrái. Az igaz Isten sohasem lehet eszköz, ha
nem m índíg csaik cél."
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