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Vida István

ERASMUS ÉS PERE

Ötszáz esztendeje született Rotterdam nagy fia, Desiderius Erasmus;
az évforduló dátuma azonban elég bizonytalan. Már 1965-ben is voltak
ünneplők; zömük 1966-ban kért szót; néhányan utaltak a legújabb kuta
tásokra, rnelyek szerint 1969-re esnék a jubileum. Az egyetlen bizonyosság
századok óta az volt, hogy Erasmus október 27-ről 28-ra virradó éjszakán
született, az évszámot illetőleg azonban a kutatók eltértek egymástól; sok
szor maguk kérdőjelezték meg állításaikat, sőt még Erasmus önéletrajzi
utalásait is. Érthető, ha egyes tudósok a legilletékesebbhez, a Holland Tu
dományos Akadémiához fordultak döntésért. Az aztán még 1965 első fe
lében 1969-et nyilvánította "valóságos" születési évnek.

E félezeréves forduló természetesen fölvirágoztatta a már eddig is bő

séges Erasmus-irodalmat. Jean Claude Margolin minap megjelent nem
zetközi bibliográfiája szerint 1950 és 62 között tizenhét nyelven Erasmus
ötvenhárom művét adták ki (japáni, török és maláji nyelven is); 1962-ben
Európában két helyen is kiadták a mindeddig legteljesebb Opera omniát
(melynek első kiadása 250 éve látott napvilágot). Amellett vele is számos
új munka foglalkozik; az említett bibliográfia 672 nevet sorol föl. Eras
mus tehát időszerű és népszerű. Miért?

Humanizmusának modern aktualitása közismert; univerzális életérzé
sét az emberiség legjobbjai követik; egzegétikai munkáinak sokáig mellő

zött értékeire az óvatos teológiai irányok is fölfigyeltek. Pierre Mesnard
szerint korunk Erasmus-szemléletének hasznos újsága elsősorban az, hogy
végre szakít az Erasmus-Luther vita boncolgatásával és Erasmus ortodo
xiájának fejtegetésével. "Hősében" főként a keresztény moralista nagy
szabású megtestesülését látja, és hangsúlyozza, hogy Erasmusnak korunk
számára is van mondandója. Holott Huizinga még éppen az ellenkezőjét

állította a huszas évek derekán: azt, hogy Erasmus előfutára ugyan a ha
ladó gondolatnak, a modern nyelvészetnek és pedagógiának, a mai világ
nak azonban már nem tud mit mondani. Egy évtizeddel később, sikeres
népszerűsítő könyvében igy vélekedett Stefan Zweig is: "Desioerius, ne
tagadjuk, ma már alig több puszta névnél" - irta. Az aztán már nem is
meglepő, hogy a második világháború alatt egy teológus, von Walter. az
Erasmus-reneszánsz hamaros elhalását [ósolta, hiszen azokban az időkben

az Antibarbarorum liber szerzőjének aligha lehettek esélyei.

Az újjáéledés

A figyelem a 19. század vége táján kezdett Erasmus felé fordulni. Ez
a kor alighanem technikai fejlődéstől elmaradt erkölcsiségének támaszát
és ihletőjét kereste benne. Századunk elején az oxfordi Allen Erasmus
egész fennmaradt levelezését összegyűjtötte és sajtó alá rendezte; a tizen
két kötetes mű kétharmadát tudta életében befejezni, a többit özvegye és
tanítványai gondozták; az első kötet 1906-ban jelent meg, az utolsó 1958
ban. Mikor munkájának nekifogott, a Rotterdami írásait, s még inkább
személyét másod- és harmadkézből vett sémák valóságos kérge takarta el.
Ez a kéreg aztán az új adatok világánál fokozatosan lehámlott, aminek
két jelentős következménye lett.

Az első: a "világ" fölfedezi a felvilágosult, kritikus racionalista és
társadalomjavító Desideriusban azt a mély keresztény valláserkölcsi hit
világot, mely egyaránt gyökerezett értelmében és érzésében. Sokáig azt
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hitték ugyanis, hogy jámborsága csak afféle máz volt, védekezésül az ink
vizíciótól, Most ráeszmélnek, hogy világnézetének alapja - kedvelt kifeje
zésével - a philosophia Christi, s ezzel jól össze tudta egyeztetni erkölcsi
és értelmi törekvéseit. Az a "világ" tehát, amellyel ma az egyház párbeszé
det kiván folytatni, Erasmus katolicizmusában a modern vallási magatar
tásegyik első típusát értékelheti.

A másik következmény és felfedezés a vallási közösségek, különösen
pedig a katolikus egyház köreit érinti. Flittner 6s a már említett von Wal
ter megállapították, hogy századunk elejéig minden olyan Erasmusra vo
natkozó értékelés, amelyet vallási oldalról fogalmaztak meg, magán viselte
a reformáció-ellenreformáció szemléletének bélyegét. Bár Róma lázadó
nak, Luther árulónak és gyávának minősítette,Erasmust a századok során
mind a katolikus ortodoxia, mind a protestantizmus sajátjaként ismerte
vagy ítélte el. Nemegyszer rokon indokolásokkal, így például iróniájára és
bíráló szellemére hivatkozva, mely -'- mondták - mindenféle őszinte jám
borságtól idegen. Idők folyamán azonban ez a fölfogás is megingott. Ka
tolikus egyháztörténészek, mint a francia Goerung és Pineau, már a ti
zes években próbálták a "félremagyarázott" Erasrnust helyes megvilá
gításba állítani. Hasonló tárgyilagos egyházi hang jelentkezett Magyar
országon is, velük szinte egyidőben, Péter János gyulafehérvári tanár ré
széről. Ma már azok az egyháztörténészek is, akik csak bizonyos - fok
ról fokra csökkenő - fenntartásokkal ismerik el jelentőségét (Lortz, Je
din, Neuss, Iserloh), egyetértenek az "impietas" a jámbortalanság és az
egyháziatlanság hajdani vádjának képtelenségében. 1954-ben Alplwns
Auer hitvallásnak beillő művet ir róla, amelyért a tübingai egyetem ka
tolikus teológiai kara magántanárává fogadja a szerzőt (de kanonizálni
azért természetesen ő sem akarja Erasmust) ; a katolikus irodalom két
jelentős személyisége, Reinhold Schneider és Friedrich Heer. a "nyitott"
katolicizmus első megtestesítőjének nevezi Erasmust. Elégtételt szolcál
tat neki egyháztörténelmében Daniel-Rops is, akinek egész szemléletére
alkalmazható az a meghatározás, hogy "erasmusi". Különös jel?ntös,,;g'e
van, márcsak a tudós rangjánál fogva is, annak a tényeket 1~~zj úzó kutn
tásnak. amelyet a Gregoriana egyetem professzora, Villoslada végzett
Erasmusról.

Évtizedek óta folyik tehát az újjáértékelés. malynek megfelelőjét a
protestáns tudományban és irodalomban is nyomon követhetjük; leg'
fontosabb állomásához azonban most érkezett el, a II. vatikáni zsinattal.

Erasmus zsinatja

Vitathatatlan, hogy ezt a zsinatot "erasmusi szellem" jellemzi. A len
gyel Kolakousski nemrég ezt írta Erasmusról : "Ih1etője lett annak a va1
lásosságnak, amely nem kíván ugyan kompromisszumot a ,világ' erköl
cseivel. de nem kíván elmenekülni sem a világtól, és nem hirdeti az élet
megvetését, hanem bízik az ember természetes képességeiben." Aligha
lehetne tömörebben summázni azt, amit ma, közismert műszóval, aggior
namentónak nevezünk. Kötetekre rúgna, ha egymás mellé állítanánk
századunk nagy ökuménikus zsinatának egyes "hivatalos" szövegeit,meg
a nekik szellemben és tartalomban megfelelő erasmusi helyeket.

A szabad vita és az egyházi ön bírálat kérdésében például ezt írta
Morus Tamásnak: "Meglep némely modernek érzékeny hallása, képtelenek
fellengző szavaknál egyebet elviselni; vagy a torz jámborság, mely köny
nyebben megbocsátja Krisztus káromlását, mint a gúny egyetlen csöpp-
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jét, ha -az prelátust vagy fejedelmet ér ..." Ebből és számos hasonló nyi
latkozatából látható, hogy a krítika szabadsága aligha választhatna nála
alkalmasabb pátrónust. De ugyanezt a párbeszéd és az ökuméne kérdé
sében is .elmondhatjuk. Az előbbit óriási levelezésben, és hol szelíd, hol
epés vitairataiban, kivált a művek ajánlásában gyakorolja, a toleramtia
.és conconiia, a türelern és az egység érdekében. A balgaság dicséretében
formás kis anekdota szól erről a témáról. "Minap egy teológiai vitán vet
tem részt ~- gyakran járok effélékre -, ahol valaki azt firtatta, hol ren
delkezik úgy a .Szentírés, hogy az eretnekeket nem érvekkel, hanem mág
Iyán kell megsemmisíteni. Akkor egy férfiú, aki zordsága folytánteo
lógus lehetett, mérgesen azt fejtegette, hogy Szent Pál hozta rá a tör
vényt, mikor az eretnekekről szólva kijelentette: egy-két intés után ke
rüld az eretnekeket. Mikor ezt többször elismételte, a hallgatók többsége
csodálkozott, milyen alapon kell akkor az eretnekeket megégetni? Vé
gül oda jutott az értelmezésben, hogy voltaképpen ,az eretnekeknek kell
elkerülni', mégpedig az útból. Ezen aztán egyesek nevettek, másoknak
viszont ez a magyarázat teljességgel teológiainak tetszett."

Ebben is, mint számos más hasonló megnyilatkozásban, félreérthe
tetlen a lelkiismereti szabadság igénye.

Másutt, a Convivium religiosum egyik vendégének közvetítésével
mintha ugyanazt hallanánk Erasmustól, amit Gauthier, a híres munkás
pap rnond az evangéliumi egyszerűségről és a szegények egyházának
helyreállításáról: "Alig kétlem, hogy halálos bűnt követ el, aki óriási
pénzeket fordít kolostorok és templomok építésére, miközben Krisztus
nak annyi élő temploma pusztul bele az éhezésbe." Innét már csak egy
lépésnyire van a belső egyházi reform bonyolult problémája, az a "má
sodik reformáció", amely annyit foglalkoztatta Erasmust is. Ennek kö
vetelményeit: hogy a teológia forduljon vissza a forrásokhoz, hogy az
igehirdetés legyen kellőképpen elmélyült, hogy a megújhodáshoz teremt
sük meg a rncgfelolő lelki és tudományos alapokat, hogya szerétet ne
formális, hanem tanúságtévő szaretet legyen - mindezt lépten-nyomon
megtaláljuk nála. Valamint azt is, hogya Szeritírás legyen mindenkinek
napi olvasmánya; és hogy az lehessen, fordítsuk le a különféle nemzeti
nyelvekre. A népnyelvnek jusson minél nagyobb szerep a szertartú
sokban is, amelyeket viszont egyszerűsíteni kellene. Azt sürgeti, arr i t
mai kifejezéssel "dinamikus hitéletnek". neveznek; a külsőségek felül be
felé akar fordítani. Módosítani akarna bizonyos fegyelmi hagyományo
kat is. A vasárnapokon kívül akkor ötven parancsolt ünnep volt: ezek
ből jónéhányat eltörölne; indokolásul a családos kisemberek tömegére
hivatkozik, akiknek háztartása megsinyli a sok szünnap okozta kereset
csökkenest. A böjtöt és hústilalmat illetőleg azt kívánná, hogy ennek
módját ki-ki lelkiismerete szerint szabadon választhassa meg.

A II. vatikáni zsinat, mondják egyes méltatói, megalkotta a laiku
sok, vílági hívők egyházon belüli jogállásának "magna chartáját". Eras
mus ezen a téren is forradalmi szellemű volt, a kora fölfogásához képest.
A világhíres Beszélgetések (Colloquia) alakjainak többsége világi, köz
tük nem egy kiválóan művelt nő is van. S ezek a világiak a keresztény
ség dolgairól olykor egészségesebben vélekednek, mint egyik-másik pap.
Az Enchiridion mílitis Christiani az első olyan lelki kalauz, melyet lai
kusok számára írtak. S az egyház megújulásáról, De puritate ecclesiae
írt munkáját szintén világinak, Cristoph Eschenfelder rajnai vámtisztvi
selőnek ajánlja, akivel tizennyolc éve meghitt levelezésben állt.
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Egy ,,mítosz" elemei'

Hogyan került ez a sápadt, lelkes tudós a legnagyobbak sorába?
Nem volt költő, mint Dante vagy Shakespeare, nem alapított filozófiai
rendszert, mint Aquinói Szent Tamás, sem szerzetet, mint Szent Bene
dek vagy Loyolai Szent Ignác; a mártíriumra vezető alkalmat is kerülte,
sokkal jobban, mint szívbéli barátja, Morus Tamás - neve mégis foga
lommá vált. Aligha életművének terjedelme miatt (Összes Művei tíz kö
tete, 2500 lapnyi levelezése; mai méretekben mintegy ötven kötet ré
vén), hiszen sokan merültek feledésbe az övénél vaskosabb hagyaték
kal. .Metsys, Holbein, Dürer megörökítette ugyan arcképet: de megörö
kítették másokét is, akikről ma már mit sem tudni. A nyomtatás hős

kora elválaszthatatlan a nevétől; de elválaszthatatlan másokétól is. Vagy
I...uther tartotta volna fönn emlékét, a magáéval együtt, s azzal, hogy ke
ményen támadta a "gyávát"? Bőven lehetne sorolni az effajta kérdéseket;
sorolták is, és akadtak, akik konkluzióként, magyarázat helyett, Erasmus
"mítoszát" emlegették. Holott élete, munkája és kora elégséges magya
rázattal szolgál.

A pálya kezdete elég kietlennek látszik: házasságon kívüli születés,
korai árvaság, s jórészt rideg iskolák, legföljebb egy-két kivételes neve
lővel; aztán lelketlen, anyagias gyámok a pályaválasztás küszöbén. A te
hetséges, törékeny testű gyermek azért mindebből magával visz egy
kincset és egy tanulságot: a klasszikus ókor tiszta formáinak szeretetét,
és a megvetést a fenyítések iránt (ami később nevelői elvévé vált).

Tizennyolc éves, mikor más lehetőség híján, és nem viaskodások nél
kül, belép az ágostonrendlek steyni kolostorába. Húszéves sincs, mikor
leteszi fogadalmait. Egyelőre minden nehézséget feledtet számára a re
mek könyvtár és néhány művelt jóbarát. Verseket ír, fest, művecskét ír
az élet megvetéséről, ismerkedik és barátkozik a kolostori élettel; hiába:
minden kötöttség bénítja, elvágyakozik; később is, holtáig éberen őrzi

majd szabadságát. Tekintélye évtizedeiben is azért hárítja majd el feje
delmi és püspöki udvarok, egyetemek és káptalanok meghívását, hogy
függetlenségén csorba ne essék.

Rövid időre, menekvésül, Cambrai püspökének szolgálatába szegő

dik; így jut Párizsba. ütt a Sorbonne-t látogatja, de csalódik a skolaszti
kában, mely akkoriban mélypontján van. Rengeteg tanítványt vállal,
hogy tisztességes szállást tarthasson. Így formálódik pedagógussá, aki a
fölmerülő igényeknek megfelelően maga készít, korszerű tankönyv hí
ján, olyan vezérfonalat, amely nem elriaszt, hanem vonz a tudományra.
Az elsőt tudtán kívül nyomtatják ki; a többi aztán sűrű sorban követ
kezik: grammatikák, stilisztikák, értelmező szótárak, "társalgások" (me
lyeknek műfajából irodalmi szinten a Colloquia műfaja lesz), illemta
nok, jellemképző és elvi pedagógiai művek. Módszere: megkedveltetni a
tanulást, "fűszerezni" az anyagot, szellemesen és fordulatosan adni elő

azt, amit meg kell tanulni. Költői zsengéi is Pár-izsban látnak napvilágot.
Már neves ember, amikor először utazik Angliába. Találkozik kiváló

angol humanistákkal, életreszóló barátságot köt Morus Tamással, halá
lig tartó szellemi kapcsolatba kerül Colet-tal. Egy évig tart ez az újabb
nagy élmény; utána már nem a görög eszmények rajongójaként lép part
ra Calais-ban, hanem mint az evangéliumi reneszánsz apostola. A poli
hisztor Colet súlyos gondolatot, legszemélyesebb fölismerését ültette át
szívébe, azt, hogy egyetlen érdemes ambíció van: a teológia megújítása.
Térjünk vissza a forrásokhoz: a Szentíráshoz és a szentatyákhoz. Ehhez'
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azonban a latinon kívül legalább még görögül is tökéletesen tudni kell.
A harmincegy esztendős Erasmus vasszorgalommal lát neki, hogy im
már hírneves .Jatinísta" létére fogyatékos görög tudását is tökéletesítse.
Évek munkája árán végül ebben a nyelvben is otthonos lesz. Tanulásá
nak értékes "melléktermékei" vannak: több nagy közmondás- és anek
dota-gyűjtemény, sok aktuális széljegyzettel; mindezt állandóan bővíti,

úgyhogy az Adagia első megjelenésekor nyolcszáz mondást tartalmaz,
utolsó kiadásában több mint négyezret.

Anglia után Franciaország, majd Németalföld útjának állomásai.
Angliában életében hatszor járt, Itáliában három évet töltött, francia és
német földön hatot-hatot, és nyolcnál is többet Bázelban; ennek ősi

münsterében pihennek csontjai. Legfőbb érdeklődése most már állandóan
a teológiára és reformjára irányul, haláláig, 1536-ig. Közben kenyérgon
dokkal küzd; alkalmi és rendszeres mecenások segítik, és tanítványok,
nyomdászok, szíves házigazdák tartanak ki mellette. Ö Európa első "sza
bad írója", de kemény küzdelmek, nemegyszer megaláztatások és diplo
matikus ügyeskedesek árán; csak élete utolsó tizenöt évében dolgozhat
anyagi gondoktól mentesen, kíadója, Frobenius jóvoltából.

Legnépszerűbb könyve A balgaság dicsérete; a vílágszínpad jelleg
zetes szereplőit vonultatja föl és táncoltatja meg szatírajának erejével;
mosollyal vagy haraggal szemléli a "balgákat", de tisztelettel is, ha a
"balgaság" a kereszté, "stultitia Crucis". A műhöz folytatást is tervezett,
a "természet és a kegyelem könnyedén bölcs dícséretét"; sajnos, nem
készült el.

Legmerészebb vállalkozása az újszövetségnek eredeti görögből ké
szült új, latin fordítása volt; először Novum Instrumentum címmel bo
csátotta útnak. Inkább csak magánhasználatra szánta, bár a Vulgata (és
főleg másolatai) fölülvizsgálását is esedékesnek tartotta. Ezt a művét

egyfelől elragadtatással ünnepelték , másfelől fölháborodva kárhoztatták.
A legnagyobb energiát patrisztikai művek kiadására és tolmácsolá

sára fordította. Számos szentatyát szólaltatott meg, írásaikat fáradha
tatlanul tanulmányozta; Szetii Jeromos napi olvasmánya volt. Harmin
cas éveiben bukkan rá Origenes Logos-teológiájára, s úgy érzi, megtalálta
benne klasszicitás és kereszténység, sőt minden emberi gondolat egybe
foglalásának kulcsát, Kezdetben volt az Ige, és a második Isteni Sze
mély megtestesülése előtt SEm volt néma: kifejeződött már az ókor nagy
jainál; és az idők folyamán megnyilatkozik a kereszténységen kívül is.
Euripidész, Plutarchosz, Seneca sajtó alá rendezésével üt evangéliumi
pecsétet a "bonae litterae" etikai értékére Erasmus, aki így is tudott
fohászkodni: "Szent Szokratész, könyörögj értünk!"

Legkedveltebb műfaja az egzegézis volt: zsoltármagyarázatok, apos
toli levelek, szentírási szövegek modern elemzése. Nem a teológia elmé
letét akarta gyarapítani, hanem az evangéliumot életté valósítani. Sze
rinte a philosophia Christi inkább élet, mint tanítás, s inkább a szív, mint
az ész ügye. Ezért írt annyi lelki kalauzt és gyakorlati kézikönyvet. Már
csak magyar vonatkozása miatt is említést érdemel közülük a II. Lajos
özvegyének ajánlott De vidua christiana: a szomorúság és magány fáj
dalmát viselő asszony vígasztalása. (Egyébként a magyarsághoz és ma
gyar humanizmushoz fűződő kapcsolatairól értékes és bőséges irodal
munk van.)

A legtöbb ellenséget alighanem a Colloquia nyolcvannyolc párbe
szédes jelenete szerezte neki (találó magyar címmel: Nyájas beszélgeté-
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sek). A napi élet tipikus helyzeteiben jellegzetes alakokat szólaltat meg:
iparosokat, diákokat, hivatalnokokat, egyháziakat, különféle rendű és
rangú nőket, remek - mint ma mondanánk - "kritikai realizmussal"
ábrázolva kortársait. A beszélgetések témája úgyszólván minden, az egész
egykorú élet, de leginkább mégis annak fonákságai és téveszméí. Mind
ebből epés körkép kerekedik ki; a kép szerzője a társadalom egyetlen
rétegét sem kíméli. El-elmarasztalja a teológia szőrszálhasogatóit, de
pellengérre kerülnek a koldulóbarátok is, akiknek "nagy része egyálta
lán nem barátja a hitnek". Nem lehet csodálni, ha a sértettek ádáz ellen
ségei lettek, és személyi sértődöttségüknek igyekeztek elvi színt kölcsö
nözni.

Útja a történelemben

Szellemi poggyászát a devotio moderna (modern jámborság) névvel
jelzett irányzat világából hozza; ennek intézményeiben telt ifjúsága, egy
Cusanus, egy Kempis Tamás árnyékában: azok is ebből a mozgalomból
származnak. Szerepük különbözősége jelzi, milyen széles skálán hatott ez
az áramlat. Az egyházban továbbélő Krisztus arcát immár hosszú em
beröltők óta mind torzítóbb fátylak Iepleztók. Erasmus első harminc éve
egybeesik Torquemada, Kolumbusz, VI. Sándor, Sinnmarola korával:
már maguk a nevek is elég beszédesek, jelzik a réginek és újnak, sajá
tos feszültségűegyüttélését.A világ úton van a pluralizmus felé. Wiclij,
Husz öröksége változatlanul tovább él; és színrelép Európa-szerte a pol
gárság. Mikor Erasmus, Colet ösztönzésére, igazi hivatására eszmél,
egyúttal azt is megingathatatlanul érzi, hogya· kereszténység lényeget
kell mcgragadni, különben Elvész egysége, és azzal együtt a béke. Küz
dclmeit is, kudarcait is csak ennek a fölismerésének a jegyében lehet
igazán megérteni.

Kezdetben szinte diadallal fogadták: kézről kézre adták az ifjú hu
manistát; szívesen ott marasztották volna Rómában is, ami egy ,/'szaki
barbár" iránt kivételes megbecsülést jelent. Ekkor már meglette első lé
peseit a humanizmus krisztianizálása felé: a XVI. század első éveiben
jelent meg Enchiridiorqa, melynek gondolataitól később sem tért el soha,
akármilyen "korszerűtlennek" minősítették is egyes megállapításait a
birtokon belül lévők. Így az egyházi híerarchiáról tett megjegyzéseit,
hogy például "pápa, apát: szeretettel, nem pedig hatalommal járó elne
vezések"; Krisztus követése fontosabb, mint a hatalom gyakorlása; vagy
a szerzetességről: az nem életszentség, hanem életforma, s mint ilyen,
egyikünknek hasznos, másikunknak haszontalan. Egyelőre azonban csak
kevesen olvassák ezt a munkát, s legkevésbé azok, akik magukra vehet
nék. Utrechti Adorján azonban pápa korában is értékeli; pedig akkor
már javában dühöng a vihar a munka és szerzője körül.

Még a harcias TI. Gyula pápa Rómájában sem keltett feltűnést Eras
musnak ez az első "vétke". Alighanem úgy könyvelték el, mint az akkori
ban divatos, pápát sem kímélő gúnydalok halvány, prózai változatát.
A Kúria sokáig veszi még hallatlanra az új eszméket. Amig Róma ki
fosztásában, amit 1527-ben a német császár serege művelt, Isten büntető

kezét nem vélik felfedezni, addig Desideriusban is legföljebb csak a szel
lerr.es írót és - Luther kiközösítése után - a szokatlan észjárású gon
dolkodót látják, ez utóbbit azonban növekvő gyanúval.

A balgaság dicséretét Erasmus itáliai élményei ihlették; Morus Ta
más házában veti papírra, csak baráti szórakozásul, de a házigazda bizta-
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tására megis nyomdába adja. Morus mint cenzor: nem rossz ajánlóle
vél; tudjuk, X. Leó pápa is derült a munkán. A teológusok és kolduló
rendek azonban már fölfigyelnek az irónikus hangra. A spanyol Stunica
szerint az ördög diktálta ezeket a mondatokat; a ferences harmadrendi
Carpi szerint ilyesmit csak vallástalan ember írhatott. Morus Tamás ki
áll mellette, Erasmus védőiratot szerkeszt egy lőweni magister támadá
sára, és sikerül is meggyőznie ellenfelét : holtig tartó barátság kerekedik
vitájukból. A szószékek és kolostorok világában, katedrákon és még fo
gadók közönsége előtt is föl-fölhangzanak azonban Erasmus ellen a vá
dak; a következő évtizedben aztán úgyelterjednek, mint az áradat.

Bonyodalmas, 'már-már követhetetlen polémia ez; csupán Erasmus
U1Jológiái hatalmas kötetre rúgnak. Mikor Újszövetség-fordítása megje
lenik, az indulatok még jobban nekitüzesednek; írásmagyarázatait ap
rór a elkezdik vizsgálni, rostálni, bírálni. Ö azonnal válaszol a támadá
sokra, néha tárgyilagosságát is el-elveszítve. Ha valóban tévedett, 11 szerit
atyakra utalt, mondván, hogy tévedtek olykor azok is, anélkül azonban,
hegy ezzel Krisztus ereje csorbult volna. Ma "mikroteológiának" nevez
nénk azt a szférát, amelybe ellenfelei vonták: s ő jó érzékkel mutatott
rá, hogy ezzel a kicsinyes és epés módszerrel akár a Miatyánkban is ki
h-het mutatni eretnekségeket. "Atya? Ennek ariánus szaga van, mintha
e?)'cdül cs,c,k öt kellene igaz Idenként imádni, és nem egyformán a Fiút
és a Szeritlelket. - Mi Atyánk? Ebből az következik, hogy mi természe
tes gyermekei vagyunk Istennek, mint Krisztus. Az ima kifogástalan sző

vege csak ez lehetne: Mi örökbefogadó és nemtermészetes Atyánk, stb."
Eszközeikben a támadók nem voltak válogatósak. A párizsi Beddáról

pCldául keserűen állapítja meg Erasmus, hugy írásában 181 hazugsággal,
310 rágalo mm CJ.l, 47 gyalázással vádolja és illeti. Azt bizonyára nem kell
hr.ngsúlyr-sni, hogy az Inkvizíció árnyékában e vitáknak egyáltalán nem
vo.t kicxiny a tótjük. Egvik lelkes hívét például a francia Berquin-t
1529-1::011 könyvei vel együtt megégették Párizsban.

Életében 1517 fordulatot jelent: Leó pápa végleg föloldja szerzetesi
fcgadalmai alól. Ez Luther föllépésének éve is, amivel aztán olyan vi
hili ba került, amely még haló porát is sokáig zaklatta. Luther először

koc1ve:'ö Lonyomásokat keltett rnindenkiben, aki a kátyuba került teo
lógia és a mind f'orrnálisabb hitélet megújítasát kívánta. Erasmus is ezt
kívánta, de az új teológia türelmetlen híveit mérsékletre intette, ugyan
akkor korholva a maradiakat is csökönyösségük miatt. Mikor 1520-ban
pápai bulla bélyegzi meg Luthert, Erasmus ismételten ír a papának, és
k óri, kezdjenek beszélgetést vele, és ne úgy kezdjek, mint Eck a lipcsei
dispután, hanem legyenek iránta tárgyilagosak. "A szabad és nemes szel
lemeket inkább tanítani kell, mint elnyomni" - írta.

Rómában azonban, sajnos, a hagyományos eretnek-formulák szerint
kezelték az ügyet, csupán két választást engedve: visszavonulás vagy a
máglya. A császár sújtson le pallosával, irtsa ki a mételyt ! Hogyan sike
rült volna ezen a fölfogáson Erasmusnak változtatnia. mikor a történet
századainak is csak nagykésőre sikerült? Fáradozásainak az lett az ered
ménye, hogy ő maga is gyanússá vált; békéltető buzgalmát Lutherrel
való cinkosságnak minősítették. Sőt, kínevezték Luther előfutárának, és
műveiben nyomozni kezdték a "lutherista eretnekségeket". Ez történel
mileg fontos tény: nem a lutheránusok hivátkoztak elsőül Erasmusra, ha
nem az ortodoxia túlzói nevezték titkos lutherístának. Irataiból a pá
rizsi teológia 30 tételes eretnekség-jegyzéket állított össze, akkor, ami-
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kor ő maga még mindig Róma és Wittenberg közelítésén fáradozott. Eck
"teológus infantilisnak" nevezi (s ő válaszul, szelidebben, Ecket "teoló
gus militansnak").

Közben a protestantizmus mind nagyobb teret hódít és Rómában is
fölmerül a belső reform és a Lutherral való tárgyalás szükségének gon
dolata. Erasmus nézeteinek elfogadását a legmerevebb gondolkodók egyi
ke Cajetan bíboros sürgeti. De Erasmus is elhatározza, hogy átnézi irá
sait és megvilágítja, vagy kijavítja bennük a félreérthető helyeket. A
szabadakaratról Luther ellen írt könyve óta arnúgyis két tűz közé ke
rült: a protestánsok is támadják. "Utrique parti sum haereticus" mindkét
fél előtt eretnek vagyok - panaszkodik baráti leveleiben.. Vetése azon
ban már csírázik. III. Pál pápa, a trienti zsinat későbbi egybehívója, már
erasmista egyéniségeket gyűjt.maga köré (Contarini, Sadoleto, Giberii,
Pole), hogy előkészítsék az egyházi reformot. Erasmust is bíborossá akar
ja kinevezni és örömest bevonná a munkába; ő azonban ekkor már a sír
szélén áll.

A Tridentinum Erasmus "rehabilitálásának" jegyében indult; Nausea
bécsi püspök azt mondta az akkor már halott Erasmusról, hogy boldoggá
avatásán sem.csodálkoznék. Később azonban a hozzá hasonló "erasmista"
szellemek fokozatosan háttérbe szorultak és a harcot kereső erők nyo
multak előtérbe. Ez már az úgynevezett ellenreformáció mentalitása,
mely a közel húsz évig tartó zsinaton mind nagyobb mértékben érvénye
sült és Erasmus gondolatait már csak a belső reform terén vette figye
lembe, ám így is neve mellőzésével; művei jórésze is indexre került s
Újszövetség-fordítását csak Canisius és Lainez föllépésére törölték a
jegyzékből.

A mának szemléletében

Erasmus kora egyházára nem hatott eléggé, s ezért Lutherra sem
hathatott. A szakadás után pedig új helyzet keletkezett, Erasmus viszont
a régi maradt és így az új körülmények közt "időszerűtlen" lett, illetve
annak nyilvánították. Az is maradt, elfeledve, vagy gyanú árnyékában,
míg az idő lassanként vissza nem kanyarodott hozzá. Körülbelül az Or
leansi Szűz kanonizálása és Galilei rehabilitációja közti legujabb kor
szakban következett be észrevétlenül az egyház új tájékozódása Eras
mus szellemében. "Krisztus nem egyéb, mint szeretet, egyszerűség, türe
lem, tisztaság, röviden az, amit tanított" - olvassuk az Enchiridionban.
S ez az, amit korunk egyháza is hangsúlyoz, a múltbeli, részben támadva
harcoló, részben védekezve bezáruló magatartás után.

Erasmusban a legátfogóbb katolikum valósult meg, egyházhűség és
világérzés ritka egysége. Gondolataiból föloldott pluralizmus árad. Evan
gélium és klasszika, biblia és teológia, patrisztika és dogmatika, kétely
és főhajtás, egység és tolerancia, racionalizmus és spiritualizmus, egyház
és világ ellentétei közt teremt szintézist gondolkodása, jelleme, "lelki
sége".

Nietzsche Erasmust Petrarca és Voltaire közé helyezi, s ebben - te
kintve haladó szellemét, szépérzékét, babonaiszonyát - sok igazság van.
Mások Senecával, Boethiusszal, Goethével állították párhuzamba, szin
tén nem jogtalanul. De sem ezek, sem azok nem látták meg az egész
Erasmust. Azt a katolikus Erasmust, akinek a helye alighanem arrafelé
lehet, ahol Szent Jeromos, Szalézi Szent Ferenc, Newman és XXIII. Já
nos állnak.
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A KATOLIKUS HIT KORSZERű BEMUTATÁSA (1. rész)

Az itt következő szöveget a fenti CÍl1TlIIIlel a Nem-keresztények
Ti tkársága tette közzé, Az elaborátum, célja, hogy minden
apologetikai él mellőzésével mutaseabe a katolikus hit leg
lényegesebb vonásait.

MARELLA BíBOROS ELŰSZAVA

A kereszténuséq e rövid bemutatását a Nem-keresztények Titkársága hatá
rozta el és azt M o n s. P i e t r o R o s s a n o, a titkárság helyettes titkára állí
totta össze több konzultor közreműködésével,abból a célból, hogy egyszerű, lo
jális és tárgyilagos tájékoztatást nyújtson a keresztény életről, ahogy azt a ka
tolikus egyház hirdeti és ahogy legkiválóbb fiaí valósítják meg. Akik, függet
lenül életük szellemi állapotdtól és attól, hogy milyen vallásos szervezethez tar
toznak, meg szeretnék tudni, hogy valójában ki az a keresztény, azok számára
íródott ez a könyv. A humanitás és barátság sz,avaival a kereszténység lényegi
és nem felületes megismerését ajánlja föl a nem-keresztény embernek, mint
egy alapul a minden emberrel folytatódó dialógushoz, amely a katolikus egy
háznak egyik legmélyebb törekvése napjainkban.

A tömör és egyszerű kifejtés, a nyelvezet, amelynek alaphangját a bibliai
források, a tapasztalat kategóriái adják meg, számdékosan kerülve a teológiai
nyelv formuláit, valamint a pontokba szedés, a szöveg megértésének megkön'll
nyítését célozzák és alá kívánják húzni minden állítás lényegi jellegét.

A kereszténység három szempontból kerül bemutatásra, amelyek három [o
kozatnak tűnhetnek, s amelyek mindegyike bensőséges kapcsolatban van a má
sikkal, noha bizonyos mértékben önmagukban ís teljesek. Van egy történelmi
esemény, amelyből egy új életszemlélet és egy új életmód következik, hála a
Lélek adományainak, aki Istentől jön és Istenhez vezet.

A keresztény vallás azonban élő és megélt dolog; nem darabolhatjuk föl
anélkül, hogy meg ne fosztanánk az élettől. Ezért csak az értheti meg az itt
kijeitetteket, aki egyszer vagy kétszer az egészet elolvasta és a maga egészé
ben elmélkedett róla. Fölmerülnek majd kérdések és bizonytalanságok, han
got adnak majd az óhajnak, hogy további részleteket ismerhessenek meg; és
leghelyesebb eljárás ilyenkor az lesz, ha minden esetben a szóban forgó kér
dés specialistájához fordulnak. Végső soron azonban, minthogy az evangélium
"élet, béke és öröm az Isten lelkében", a kereszténységet teljességgel nem ért
heti meg má.5, csak aki az életében is kipróbálta.

P-a o 10M a r e II a b í b o r o s
A Nem-keresztények Titkárságának elnöke

A KERESZTÉNY ESEMÉNY
Jézus Krisztus

1. A kereszténység egy történeti személyiségtől,Jézus Krisztustól ered,
aki a három kontinens és civilizáció, Azsía, Afrika és Európa találkozási
pontjában fekvő, antik Palesztinában született, élt és halt meg. Az ő léte
zésétől számítják a modern kor századait.

2. Jézus Krisztus Betlehemben született, Izrael törzséből. Történeti
tanúságtételek szerint az édesanyja, egy Mária nevű szűz, csodálatos körül
mények között foganta. Krisztus, életének túlnyomó részét csöndben és
mindennapi munkában töltötte el, a Názáret nevű kis faluban.
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3. Mintegy 30 éves volt, amikor földijeinek körében tekintélyt su
gárzó nyilvános prédikációba kezdett, mindenkihez eljuttatva ezt a döntő

üzenetet : "Isten hív benneteket, hogy térjetek meg, higgyetek benne és
lépjetek be az ő országába." A szellemi megújulast sürgető fölhívás ez, de
ugyanakkor a fölszabadulás és az öröm üzenete is: Jézusban Isten fordul
az emberekhez, hogy meghívja őket, lépjenek közösségre vele és nyerjék
el tőle azt a boldogságot, amelyre törekszenek.

4. Krisztus boldognak mondotta az alázatosokat, a szelídeket, az iga
zakat, az irgalmasokat, a béke szeretőit, az egyszerűeket és az őszintéket;

a szakítás bátorságát követelte a bűn minden formájával, a legnagyobb
áldozatok árán is, megnyitva a jövő élet távlatait, mondván: "Mit hasz
nál az embernek, hogy az egész világot megnyeri, ha utána lelkének kárát
vallja?" Mindenkinek azt tanította, hogy Isten előtt kicsinek érezze ma
gát, hogy a többieket testvérének tekintse és kész legyen a megbocsátásra,
mint ahogy Isten is valóban megbocsát minden embernek. Ily módon min
denkinek megadta a reménységet és annak lehetőségét, hogy bizalommal
tekintsen Istenre.

5. Megáldotta a munkát és a családot, megosztotta velünk az élet fáj
dalmát és tapasztalatait, egyértékűnek tekintette a férfi és a nő rnéltósá
gát. Különösen kedvelte a gyermekeket, méltányolta a barátság és a nem
zet értékeit. Mielőtt meghalt volna, ezt az utasítást adta tanítványctnok :
"Szeressétek egymást, mint ahogy én is szerettelek benneteket: az erribe
rek abból ismerik meg, hogya tanítványaim vagytok: ha szerétitek egy
mást."

6. Az ernberek szenvedése iránti együttérzésből és hogy kimutassa,
hogy az Isten üdvössége jelen van benne, sok csodát tett, meggyógyítva
született vakokat, járóvá téve nyomorékokat és bénákat, főltámasztva ha
lottakat: tényekkel bizonyította be igy, hogy valóban Isten küldötte a
földön.

7. Önmagáról és küldetéséről személyesen tárt föl tanítványainak
annyit, amennyit m2gérthettek, halála után megígérve. hogy Isten elküldi
a Lelket, aki az igazság teljes megértésére vezeti el őket. Istent míndenkor
Atyjának nevezte és önmagáról, mínt a Fiúról beszélt, akit az atya kül
dött, az övével azonos hatalommal, de aki mindcnben alá van vetve az
atya akaratának, amelyből, mint mondotta, úgy táplálkozik, mint az É.1e

Jem ből.

8. Életének célja az volt, hogy betöltse azt a küldetést, amelyet az
engedelmesség és szeretet szellemében önként vállalt. Azt mondotta "nem
azért jött, hogy szelgáljanak neki, hanem, hogy szelgáljon és életét adja
váltságul az emberekért". Önmagát a jó pásztor képével ábrázolta, aki
életét adja juhaiért és halálát az elvetett maggal állította párhuzamba,
amely feloszlik a földben, hogy végül kikeljen és bő termést hozzon.

9. Szavai és magatartása gyanakvást keltettek népének vallási veze
tőiben, akik elhatározták, hogy megsemmisítik; ő azonban, noha tudomása
volt az életét fenyegető veszélyről, semmit sem tett annak érdekében, hogy
elkerülje, egészen addig a napig, amikor elfogták és fogolyként adták át
Poncius Pilátus, római kormányzónak. Ez utóbbi, gyöngeségből és számí
tásból, a megszégyenítő kereszthalálra ítélte, s a kereszten halt meg, éle
tét az Atyára bízva és megbocsátva azoknak, akik keresztre feszítették.
Az a római tiszt, aki a kivégző osztagot vezette, miután meghalni látta,
felkiáltott: "Ez az ember valóban Isten fia volt."
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10. Néhány tanítványa eltemette, és ellenségei biztonsági intézkedése
ket rendeltek el sírja körül; ennek ellenére a harmadik napon a sírt üre
.sen találták, és Jézus feltámadottan jelent meg, ahogy megígérte, és több
ízben is nyilvánvalóan megmutatta magát tanítványainak, akik később

tanuságot tettek róla, hogy saját szemükkel látták és saját kezükkel ta
pintották feltámadottan. Később egy napon a jelenlétükben az ég felé
emelkedett és eltűnt, végét vetve látható küldetésének a földön. Bejelen
tette, hogy ünnepélyesen visszatér az idők végén, hogy begyűjtse vetésé
nek gyümölcsét és megadja mindenkinek, ami cselekedetei szerint jár neki.

11. Jézus szavait és legfontosabb cselekedeteit tanítványai az evangé
liumok négy kis könyvében gyűjtötték össze; a keresztények számára
ezek alkotják az Újszövetség legbecsesebb részét, és azt az üzenetet és
örökséget tartalmazzák, amelyet az apostolok tőle kaptak. Az evangéliu
mokból folyamatosan a történetbe emelkedik alakja, minden ember szá
mára fölvetve személyének és küldetésének fő kérdését: "Es ti kinek tar
totok engem?"

Jézus tanítványai"

12. Jézus, mikőzben egyedülállóan bensőséges ima és társalgási kap
csolatban élt Istennel, az Atyjával, állandóan rnélységes együttérzést (szo
lidaritást) mutatott az emberek iránt. Jótékony és. üdvös kapcsolatban
volt mindcnkivol, férfiakkal és nőkkel, igazakkal és bűnösökkel, szegé
nyekkel és gazdagokkal, _honfitársaival és idegenekkel ; ha különösebb
vonzaimat árult el, az a szenvedőkre, a kétségbeesettekre, az alázatosokra
irányult. Olyan tisztelettel volt az emberi személviség iránt, amilyet soha
senki még előtte nem rnutatott; nagy és egészséges szabadság uralkodott
állandóan körülötte,

13. A tömeg a nyomában tolongott, úgy követte lépéseit, ő azonban
kezdettől fogva kiernelt tanítványokkal és munkatársakkal vette körül
magát. Mint az evangéliumok beszámolnak róla, miután előbb az Atyához
imádkozott, magához hivta azokat, akiket akart, és kiválasztotta a Tizen
kettőt, hogy vele legyenek, majd elküldje őket, hogy hirdessék üzenetet.
Ezért nevezte el őket apostoloknak, ami azt jelenti, hogy "küldött". Velük
közölte részletesen üzenetét, saját küldetését és hatalmát; látjuk tehát
-őket, hogy még Jézus életében, prédikálnak Palesztina falvaiban és hely
ségeiben. Az apostolok csoportjában különös figyelmet szentelt Péternek,
akire rábízta mindazoknak igazgatását és őrzését, akik hisznek .őbenne,
rnondván: "Erősítsd meg testvéreidet".

14. Péternek, a Tizenkettőnek a Szentlélek különös segítségét ígérte
meg, hogy az megvilágitsa és az igazság felé irányítsa őket, abból a cél
ból, hogy hűségesen továbbítsák és értelmezzék üzenetét minden ember
hez. Ök lesznek a letéteményesei és felelősei a földön az őáltala kezdemé
nyezett üdvösségnek. Ebből a célból adta nekik a hatalmat, hogy hatéko
nyan végezhessék el az olyan jelentős cselekedeteket, mint amilyen a ke
resztség, a bűnök megbocsátása; az üdvösség misztériumának szertar
tása, annak mintájára, amelyet ő végzett el letartóztatásának előestéjén,

amikor' a Tizenkettővel együtt elköltött utolsó vacsora során, megáldotta
a l,enyeret és a boros kelyhet mondván: "Ez az én testem, amely értetek
adatik ... Ez a kehely az új szövetség az én vérem által, mely értetek ki
ontatik: ezt tegyétek az én emlékezetemre."

15. Mielőtt elhagyta volna a földet, a föltámadás után, megígérte az
apostoloknak a Szentlelket, aki hamarosan rájuk száll, hogy hírvivői és
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tanúi legyenek a földön; majd ezt az alapvető megbízást adta nekik: "Min
den hatalom nekem adatott mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanít
satok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és Szentlélek
nevében, tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek; és
ime én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig." Es az emberek
előtti tekintély jeleként hatalmat adott nekik, hogy Isten nevében cso
dákat tegyenek, mint ahogy az valóban meg is történt.

16. Az apostolok hozzáfogtak küldetésükhöz és azon a napon, ami
kor elnyerték a Szentlelket, a Pünkösd zsidó ünnepén, 50 nappal Jézus
föltámadása és néhány nappal a földről történt távozása után. Péter, a Ti
zenkettő és első munkatársaik nyilvánosan és bátran hirdetni és tanítani
kezdték az Isten által Jézus Krisztusban fölajánlott üdvösség "jó hírét".
"Tudjátok meg tehát teljes bizonyossággal, hirdette Szent Péter, hogy Is
ten úrrá és üdvözítővé tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek."
"Krisztus követeiként működünk, írta Pál apostol, és Isten tanít a mi szá
junkkal; Krisztus nevében hívunk hát titeket: béküljetek meg Istennel."

.Szent János apostol pedig így ír:"Azt, ami történt, amit hallottunk, amit
szemünkkel láttunk, amit kezeink tapintottak . .. azt hirdetjük nektek,
hogy közösségben legyetek velünk és a mi közösségünk közösség legyen
az Atyával és az ő Fiával, Jézussal ... hogy teljes legyen az örömötök."

17. Azok, akik elfogadták az apostolok tanúságtételét, elnyerték a ke
resztséget és ők alakították ki Isten "egyházának" első magját. A törté
neti tanúságok világosan megmutatják, hogy az ősegyház Ázsiából, Afriká
ból és Európából származó embereket gyűjtött össze. Egy korabeli ok
mány így írja le a kezdeti egyházat: "Állhatatosan kitartottak az aposto
lok tanításában és a közösségben, a kenyértörésben (eukarisztia) és az
imádságban. .. örvendező és tiszta szívvel fogyasztották eledelüket, di
csérve Istent és élvezve az egész nép rokonszenvét. Es az Úr napról-napra
növelte a közösséget azokkal, akik az üdvösséget keresték."

Az üdvösség története Krisztus előtt

18. Bejelentve, hogy Jézus Krisztus az emberek megváltója, az apos
tolok tudatában voltak annak, hogy Istennek egy már a múltban jelzett
és előkészített tervét fedik fel, amely Jézus Krisztusban most a csúcs
pontjára érkezett. Ezt az ismeretet abibliából merítették, amelynek ér
telmezését Jézus iskolájában, majd a Szentlélek fölvilágosításának segít
ségével sajátították el. Az első keresztények viszont, amikor hivőkké let
tek, úgy érezték, hogy személyesen érinti őket egy olyan esemény, ame
lyet a magasból illesztettek az emberi történetbe, s amely ct történet egé
szére rányomja bélyegét; különösen a zsidók, Jézus Krisztusban annak az
ígéretnek beváltását látták, amelyet Isten atyáiknak adott; a nem-zsidók
úgy érezték, hogy egy rendkívüli isteni jóakarat tárgyai lettek, amely
noha sohasem hagyta el öket, most egészen meglepő módon nyilvánul
meg. Krisztus személye és műve úgy tűnt fel, mint egy hatalmas gond
viselő terv központja, amely tervnek eredete a világ kezdetére nyúlik visz
sza és amelynek végcéljaegybeesik a történet befejeződésével.

19. Isten, a világegyetem és az emberek teremtője, minderikorszem
mel tartotta teremtményeit, atyai gondossággal, szelíden vagy keményeb
ben vezetve mind az egyeseket, mind a nemzeteket, sorsuk beteljesítese
felé, az egységben éppúgy, mint a változatosságban, Annak ellenére, hogy
a lázadás és a bűn, és velük együtt a szenvedés és a halál az emberek hi
bájából kezdettől fogva belépett a történetbe, Istén mindenkor szeretettel
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hajolt le az emberiségre, megismertetve magát művein keresztűl, "meg
.adva mindenkinek az életet és a lélegzetet és minden dolgot". "Az egész
föld telve van az ő szeretetével" olvassuk a bibliában, amely ékesen szó
lóan bizonyitja Istennek e szüntelen szerétetét az emberiség iránt. "Nö
vekedjetek, sokasodjatok, töltsétek be a földet ... mindaz ami rajta talál
ható, rátok van bízva."

"Az egész világ az ószövetség hitével imádkozik, hozzád képest azon
ban, ó Isten, annyi ez, mint egy atom a mérlegen és mint egy csöppnyi
harmat, amely reggel a földre hull. Te azonban irgalmas vagy mínden
kivel, mert mindent megtehetsz és lehúnyod fél szemedet az emberek bű

neinek láttán, hogy magukba szálljanak, minthogy szereted a teremtmé
nyeket és semmit sem vetsz meg abból, amit alkottál. És valóban, ha bár
mit is gyűlölnél, nem hoztad volna létre. Aztán meg hogyan lehetne tar
tós valami, ha te nem akarnád? vagy miként tarthatná fönn magát, amit
nem te hívtál létre? Te azonban tiszteletben tartasz minden dolgokat, hi
szen a tiéid, ó Uram, aki szereted az életet, hiszen mindenben ott van a
te romolhatatlan lehelleted." Isten gondviselő működése ott van a nem
ZEtek keletkezése, a cívilizációk és az emberek vallási hagyományai mö
.gött, amelyekkel megismerteti magát a 'természet és a lelkiismeret rend
jén keresztül, megérintve ·az emberek szívét "hogy keressék őt és tapoga
tózva valaha megtalálják." Amikor az apostolok tovább haladtak a világ
ban, hogy az evangéliumot hirdessék, tudták, hogy olyan területre lépnek,
amely Isten tulajdona, s ennek nyomait is fölfedezték, mégha Isten haté
kony és csöndes működését el is homályosította a bűn szolgaságában siny
Iődő Emberek önzése és rendetlensége. Ezért hívta Szerit Pál az üdvtörté
netnek ezt a fázisát az isteni türelem és állhatatos kivárás korszakának.

20. De nem mindcn ember élt ebben az állapotban Krisztusnak és az
evangélium hirdetésének eljöveteléig. Az apostolok tudták, hogy Isten már
a múltban is tett néhány rendkívüli lépést az emberek érdekében, kivá
lasztva egy népet, amely elismeri őt és terveinek végrehajtásában szolgál
neki. Valóban mintegy 2000 évvel Krisztus előtt, a nagy történelem kezde
ten, Isten kiválasztotta Abrahámot, aki szemita volt és igaz ember, hogy
ő legyen az alapköve egy hatalmas vallási építménynek, nemzetségi feje
Isten népének. VEle és az ő családjával kötötte meg azt a szövetséget,
amelyben, cserébe az engedelmességért és a szabadon elfogadott erkölcsi
ell ötelezettségért, megígérte áldását, amely kiterjed leszármazottjainak
egész sokaságára, és utánuk a föld valamennyi nemzetére. Beavatkozás
történt így a gondviselés egyetemes gazdálkodásába és sajátos párbeszéd
k~zciőrlött Isten és Abrahám között: "áldottak lesznek a népek az ő iva
dékaiban".

21. Ábrahám ivadékainak sorában Mózes, néhány évszázaddal később,

létre hozta a nemzeti öntudatot, amely egyrészt az ő érdekében megnvíl
vánuló csodálatos isteni beavatkozások megtapasztalásán, másrészt az Áb
rahám Istenével megkötött kollektív szövetségen alapult. Az ő törzse kö
tötte ezt, "egy szent nemzet, és egy papi királyság", "hogy Isten nevét
hirdesse minden népeknek".

Ennek a szövetségnek alapköve volt az engedelmesség annak a "tíz
parancsolat"-nak, amelyet Isten, adott át Mózesnek, akaratának kifejezé
seként: ,,1. Ne legyen más Istened rajtam kívül, 2. Ne ejtsd ki hiába Isten
nevét. 3. Emlékezzél rá, hogya szombat napját megszenteljed. 4. Tiszteld
apádat és anyádat. 5. Ne ölj. 6. Ne törj házasságot. 7. Ne lopj. 8. Ne szólj
hamisat. 9. Ne kívánd meg felebarátod feleségét. 10. Ne kívánd el feleba
rátod dolgait."
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· 22. Isten e különös beavatkozásának az volt az értelme és célja, hogy
kialakítson egy népet, amely hirdeti őt a földön, előkészületül az egyete
mes új szövetségre és egy tökéletesebb kinyilatkoztatásra, amelyet Isten
az idők teljességében ad majd, küldöttjének, a Messiásnak révén. Ez á hé
ber szó azt jelenti: "fölkent", "fölszentelt". Az új szövetségnek jellegzetes
sége és fő adománya Isten bensőségesebb jelenléte lesz az emberek között,
továbbá az ő megismerésének és szeretetének elterjedése az egész földön.
Jeremiás próféta egyik alapvető szövege így hangzik: "Ime eljönnek a
napok, mondja az úr, amikor új szövetséget kötök Izraellel és Judával ...
Es ez lesz a szövetség, amelyet Izraellel kötök: szívükbe ültetem törvénye
met, és beleírom elméjükbe; én leszek az Istenük és ők lesznek az én né
pem ... Mindnyájan, nagyok és kicsik, elismernek majd engem, mondja
az úr." Ezékiel próféta egyik hasonló szakasza hozzáteszi: "új szívet adok
majd nektek és új szellemet helyezek belétek.. . Belétek helyezem az én
szellememet és gondoskodom róla, hogy az én törvényeim szerint járjatok."

23. Ez az új szövetség az, amelyet Isten Jézus Krisztus által hozott
létre. Pál apostol így mutatja be a nagy eseményt: "Amikor elérkezett az
idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, s a (rnózesi)
törvény alattvalója lett, hogy elnyerjük az Isten fiaivá fogadást." Ettől a
pillanattól kezdve a zsidó néppel kötött szövetség felfedi valódi [ellegét,
hogy előkészítője legyen egy új és egyetemes uralomnak, amelynek kö
zéppontjában Jézus Krisztus, az Istenember áll, mint megváltó és az üd
vösség közvetítőjeminden ember számára. Benne Isten jelenik meg az em
berek között és azt az igét és életet ajánlja föl nekik, amely átalakítja és
a magasba, hozzá emeli őket.

Az üdvösség története Jézus után

24. Az első idők egyházában minden keresztény Krisztus hírvivője

és tanúja volt. Néhány év leforgása alatt a Krisztusba vetett hit. Palesz
tinából elterjedt Azsia, Európa és Afrika mindama népei között, amelyek
a Földközi-tenger medencéje körül laktak és elkezdte behatolását a kori
tinensek belsejébe is. Péter apostol Sziriában és Rómában múködött s az
utóbbi helyen halt vértanú halált; Pál bejárta a görög-római világot, János
és Tamás Azsia nyugati részeiben hirdették az evangéliumot, míg Jakab
a megtért zsidók egyházát szervezte meg. Beigazolták lzaiás próféta sza
vait, aki sok századdal előbb megjövendölte Jeruzsálemben: "Ime a né
pek, akik nem ismertek téged, hozzád sietnek."

25. Az apostolok a Szentlélek tekintélyével hirdették egyesek ingado
zásával szemben, hogy Krisztus üdvösségének adományai nem kötődnek

semmiféle származási vagy evilági nemzeti kiváltsághoz: elegendő, ha va
laki hiszi és a gyakorlatba ülteti át Krisztus igéjét. Mindenegyes ember és
minden nemzet elhívatott az evangéliumra, saját tapasztalatainak és szel
lemi géniuszának egész örökségével együtt. Pál apostol ezért tette magát
"zsidóvá a zsidók, göröggé a görögök között" és kijelentette: .,Nincs ide
gen sem a zsidó, sem barbár, sem szkíta, sem szolga sem úr" Isten szemé
ben, hanem mindnyájan egy családot alkotnak Krisztusban. Es továbbá:
"Egyetlen az úr, egyetlen a hit, egyetlen a keresztség: egyetlen mindenki
Atyaistene, aki mindenki fölött, mindenkiért és mindenkiben ott van." A
nemzeti és kulturális különbséget nemhogy elnyomná, hanem inkább meg
érti az egyház, hogy virágozzanak mindenki előnyére.

26. Az egyház ilyen egységes és egyetemes jellegének hála, az első
keresztény nemzedéktől kezdve a kifejezések pluralitása és változatossága
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alakult ki az egyetlen keresztény családon belül, Jeruzsálemben és Rómá
ban, Efezusban és Korintusban, Antiochia és Alexandria és Egyiptom la
kosai között. Bárhova érkezzék is, a krisztusi üzenet képes arra, hogy be
épüljön az őt megelőző szellemi örökségbe; a minden népnél föltaláiható
emberi értékek felszabadulnak és fölemelődnek Krisztusban, Szent Pál
szavainak megfelelően: "Minden dolgok a tieitek, ti pedig Krisztuséi vagy
tok és Krisztus Istenné."

27. Ha az ezután következő történetben a kereszténység fejlődését

akarjuk fölvázolni, a következő főbb vonalakat rajzolhatjuk meg: A Krisz
tus utáni első négy évszázadban a keresztény üzenet a római birodalom
mindama területein elterjedt, amelyek a Földközi tenger mentén feküd
tek és ezenkívül még Afrikában, Mezopotámiában, és Perzsiában. A római
állam vallási abszolútizmusával kapcsolatba kerülve, az egyetlen Isten
és Jézus Krisztus urunk imádása, a keresztény elnevezés üldözését váltotta
ki, míg el nem sikerült érni a vallás szabadságát. A Krisztus utáni V. szá
zadban, amikor a római birodalom fölbomlani kezdett, az egyház három
nagy kultúrterületre terjedt már ki: a latin nyugatra,' Róma befolyása
alatt, ahol Péter utódai "elnökölnek az egész keresztény család fölött"
(Szent Ignác levele a rómaiakhoz), ahol "Péter él és beszél utódai által";
a görög keletre, Bizánc befolyása alatt; és a szír kultúrterületre Antiochia
Edessa befolyása alatt. Mindezekben a körzetekben a kereszténység úgy
fejlődik, hogy összegyűjti és magába olvasztja a vonatkozó népek nem
zeti géniuszát, a rómaiak pragmatista hagyományát, a görögség spekulatív
örökségét és a szírek aszketizmusát. E területek rnindegyikéröl a keresz
tény hit békésen tovább sugárzik. A római egyháztól indul el a frankok,
az írek, angolok, a germánok, a szlávok, a magyárok és a skandinávok
evangélizációja; a bizánci görög egyház fő érdeme a hit elterjedése Kelet
európa népei között; míg Antiochia-Edessa, Mezopotámia és Perzsia vidé
kei felé lett 'az evangélium nagy kisugárzasi központja, s azokon keresz
tül Krisztus üzenete hamarosan elérte Indiát, Kínát és a Csendes Óceán
partjait. Ugyanakkor az egyiptomi Alexandriából és Afrika északi vidékei
ről a kereszténység tovább terjedt Etiópiába és Afrika egyéb részeibe.
Néhány nagy szent alakja bizonyítja az egyház életképességet ebben a
korszakban, s azt, hogy megfelelt a kor szellemi igényeinek és a szellemi
megtapasztalások különféleségeinek, amelyeket e szentek tükröznek: az af
rikai Agoston, a lánglelkű és zseniális teológus; az ázsiai Krizosztom, a szó
nok és aszkéta; a római Benedek, az imádság és a munka embere, a nyu
gati szerzetesség atyja. Személyiségük és művük magának a kultúrának
történetével azonosul.

28. Sajnos azonban, az emberi versengések, nacionalizmusok és meg
nem értések folytán a nagy keresztény család kebelén belül is nézetelte
résekre, elszakadásokra került sor, amelyek nem a mindkét oldalon álló
emberek hibája nélkül, a katolikus egység szétszakadására vezettek. így
történt, hogya Krisztus utáni V. és X. század között, a keleti egyház el
vált a rómaitól. Ugyanezekben a századokban a keleti és nyugati keresz
tény társadalom egyaránt szembetalálta magát az Iszlámmal, amely győ
zedelmesen terjedt Azsiában, Afrikában és Európában. A kényszerhely
zet, amelybe a kelet és a nyugat keresztényei a saját függetlenségük vé
delmében kerültek, és a hit rendjének, valamint a politikai-állami rend
nek azonosulása folytán, a dialógust és az eszmék békés szembe állítását,
hadseregek összecsapása és ideológiai vita helyettesíti ami megakadályozza
a kölcsönös megértést.
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Védelemre kényszerült a ~eresztény világ a mongolokkal szemben is,
akik a XIII. században Európa szívéíg előre hatolva, felszámolták a ke
resztény jelenlétet Azsiában; mindenesetre ezekben a századokban, Nyu
gaton az egyház a kortársi társadalom átalakításának szentelhette magát,
és ebben a társadalomban a hit nagyszerű társadalmi és lelki fejlődést

ért el, mozgalmakat és művészi alkotásokat hívott életre; Assziszi Szent
Ferenc fölelevenítette kortásai között az evangélium szentséget és túlvi
lági boldogságót hirdető üzenetét; Aquinói Szent Tamás szintézisben egyez
tette össze az isteni kinyilatkoztatás igazságait és az emberi értelem köve
telményeit.

29. A középkorból a modern korba történt átmenet során, Európában
az egész egyházban jelentkezett a megújítás szükségességének érzése,
amely megújítás egyidejűleg a szokások megtisztítására, a szellemi újjá
születére és egy tudatos humanizmus követelményeihez való alkalmazko
dásra irányult.

Egy reform mozgalom, amelynek Luther állt az élén, s amelyet a né
met fejedelmek is előmozdították, protestációba torkollott, amely a kato
likus egyháztól való elszakadásra vezetett Észak Európának színtevala
mennyi keresztény területén. Ugyanakkor az egyház kebelén belül is szé
les és őszinte megújulási és reform mozgalmat kezdeményeztek a pápák
és a püspökök; ennek a mozgalomnak alapja a tridenti zsinat volt, ame
lyen tisztázták és meghatározták a keresztény tanítás lényeges pontjait,
amelyek az emberre, az üdvösség belső valóságára és az egyház hierarchi
kus jellegére vonatkoztak, és amelyeket a protestánsok tagadtak. A szen
tek virágzása, misztikusoknak, mint Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent
János, a lelki vezetés embereinek, mint Szent Ignác; Borromei Szent Ká
roly és Szalézi Szerit Ferenc, és a lelki életi, karitatív és szociális mozgal
mak kezdeményezőinekföllépése követte a tridenti zsinatot. miközben az
egyháznak az a feladat is osztályrészéül jutott, hogy az evangéliumi üze
netet tovább terjessze Afrika és Arnerika ama területein, amelyeket az
európaiak akkor ismertek meg.

30. A jelen korban, egy szabadságra és humanizmusra szomjazó, de
belsőleg szétszaggatott és nyugtalan emberiséggel szemben, a katolikus
egyház azon fáradozik, hogy a maga teljességében és a maga fölszabadító,
egyesítő és fölemelő erejében mutassa be az evangéliumi üzenetet. Tuda
tában azoknak a korlátoknak és tökéletlenségeknek, amelyek a történet
során elhomályosították tanúságtételének hatásosságát, jelenleg azon fá
radozik, hogy nagy pápák, Péter utódainak vezetésével a belső megújulás
mélyreható munkáját végezze el abból a célból, hogy minél közelebb jus
sen Krisztus szelleméhez és a ma élő ember igényeihez. Sürgetővé vált
benne a vágy, hogy visszataláljon a teljes egységbe a Kelet és a Nyugat
elszakadt keresztényeivel és nagy szeretettel és bizalommal tekint a nem
keresztények tömegeire, akiknek számára, ezt így tudja, az élesztő és a só
szerepét kell játszania. A II. vatikáni zsinat az egyház legnagyobb erőfe

szítése volt a modern időkben arra, hogy alkalmasabbá tegye magát annak
a küldetésnek végrehajtására, amelyet Krisztus bízott rá minden ember
érdekében. Emberi tartalékok hiányában egyedül Krisztus jelenlétére szá
mít, aki mielőtt láthatóan is búcsút vett volna az apostoloktól. biztosította
ők: "íme én veletek maradok az idők végezetéig." Ebből a biztató hitbál
születik meg az ima és elkötelezettség "hogy az úr igéje terjedjen és meg
dicsőüljön",gyümölcsöt hozva minden ember számára addig, amíg elkövet
kezik az Isten országának dicsősége, amikor, mínt ahogyan a bibliában 01-
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vassuk, minden igaz ember, az elsőtől az utolsóig az egyetemes egyházban
egyesül az Atyánál. "És Isten az emberekkel lakik majd, és ők lesznek az
ő népe ... És minden könny fölszárad a szemeikből és nem lesz többé ha
lál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert ezek a régebbi dolgok mind
elmúlnak." .

A KERESZTÉNY BÖLCSESSÉG

A keresztény ember bölcsessége

1. Az embernek szüksége van a tudásra, hogy élhessen. Ezért, ami
kor a technikai ismeretek segítségével kielégítette a saját életével kapcso
latban jelentkező anyagi igényeket, tovább kérdez, feleletet keres létének
rejtélyére, a véges világba merülő, de a végtelenre irányuló vágyainak
kielégítetlenségére. Mi az élet célja és értelme? Miért van jelen benne a jó
és a rossz? Mi a fájdalom és a halál eredete és értelme? Vajon van-e út,
amelyen elérhető a boldogság, vajon nincs-e más felelet a szellem nyug
talan kérdéseire, mint a kozmosz csöndje és közönye. Kezdettől fogva az
egész földkerekségen és a szívük legmélyén, az emberek tudni szeretnék,
miért élnek.

2. Jézus jött és tekintéllyel jelentette ki: "Én vagyok az út, az igazság
és az élet; aki engem követ nem jár sötétben, hanem megkapja az élet vi
lágosságát." "Krisztus lett számunkra a bölcsesség és a megszentelődés és
az üdvösség", magyarázza Szent Pál apostol. A keresztény ember bölcses
sége Krisztus. Ö az a híd, akin keresztül lehetövé vált az ember közössége
Istennel, az Ige, akinek hála a keresztény ember megismeri Istennek, az ó
Atyjának szívét és gyermeki párbeszédbe elegyedhet vele. Krisztus vilá
gosságánál a keresztény ember megoldja azokat a rejtélyeket, amelyek
létet körülveszik.

A keresztény bölcsesség dokumentumai

3. A keresztény bölcsesség nem emberi kutatásnak, nem is filozófiai
spekulációnak, hanem Isten kinyilatkoztatásának gyümölcse. "Isten, mi
után sokszor és sokféleképpen szólott régen az atyákhoz a próféták révén,
írja Pál apostol, a legutóbb Fiában, Jézus Krisztusban szólott hozzánk."
A Krísztus Előtt történt kinyilatkoztatást az Oszövetség 45 könyve doku
mentálja; a Krisztus után történtet az Újszövetség 27 írásműve; ezek a
keresztény emberek szent iratai, és együttesen alkotják a bibliát, amely
lankadatlan tanulmányozás és tisztelet' tárgya az egyházban. A bibliai
könyvek szerzői, tekintettel az általuk tárgyalt anyag nagy fontosságára,
írás közben különös segítségben részesültek Isten részéről, ezt nevezik
,,~ugalmazás"-nak.A kinyilatkoztatás megőrzése és továbbadása, s ennek
folytán az azt magukba foglaló könyvek hiteles értelmezése, az egyház
föladata, amelyet Jézus Krisztus azért alapított, hogy "Isten háza, az
igazság oszlopa és fönntartója" legyen. Az a tevékenység, amellyel az egy
ház minden ember számára továbbadja és bemutatja a kinyilatkoztatást,
alkotja a keresztény hagyományt.

4. Az isteni kinyilatkoztatásban lényegében olyan tényekről és taní
tásokról. olyan eseményekről és spirituális jelentőségükről van szó, ame
lyek mindenkor az Istennek az ember felé irányuló cselekvésével kapcso
latosak. Gyakran megesik, hogy az ilyen tényekkel és igazságokkal szem
ben az emberi elménekbe kell vallania, képtelen megérteni őket; olyan
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szent területtel áll szemben, amely meghaladja képességeit, és amely a
maga transzcendens teljességében elérhetetlen számára; csak annyira tudja
átlátni, amennyi elegendő ahhoz, hogy életének és gondolkodásának nor
májává tegye. Éppen ezért, a kereszténység igazságainak nagy része "misz
térium", vagyis szent és rejtett valóság, amelyet csak homályosan isme-.
rünk, hála a kinyilatkoztatásnak és a hitnek, amelyet Isten kelt fel az
emberben.

lsten misztériuma

5. A keresztény ember tudja, hogy mindennek, ami létezik, eredeténél
Isten van, aki egyetlen, élő és igaz, mindenható, örök, irgalmas; értelmé
ben, akaratában és minden mínőségében a legtökéletesebb. Külőnbözik a
világtól és ezért láthatatlan, és meghalad minden róla kialakított elkép
zelést és eszmét, mégis, közel áll az emberekhez és minden létezőhöz, ami
általa jött létre, mert "meg;:idta mindennek az életet, a lélegzetet és mín
den dolgot". Ezért megismerhetjük őt már a teremtményein keresztül is,
amelyek tükrözik őt, mint létüknek és tökéletességüknek forrását: "Amit
Istenből ismerhetünk, jelenti ki Szent Pál, az az emberekben nyilvánul
meg; Isten maga nyilvánította meg. A világ teremtése óta az ő láthatatlan
tökéletességeit személhetjük műveiben, éppúgy, mint örök hatalmát és
istenségét." .

6. Az embernek ez a reális lehetősége, hogy Istent megismerje, vala
mint a bizonyosság, hogy Isten közel van az emberekhez, teszik lehetövé
a keresztény ember számára, hogy pozitívan ítéljen meg minden, az em
beriség körében fennálló hiteles kultuszformát és spirituális vallást, és
hogy bennük Istennek az emberi nem körében megnyilvánuló gondviselő

munkáját lássa, hiszen, mint Szent Pál tanúsítja, "ő népesítette be a föld
egész felsz1nét emberekkel, megszabva az időket és az itt lakás határait,
hogy keressék őt, majd tapogatózva megtalálják, minthogy ő egyikünktől

sincs távol: valójában benne élünk, mozgunk és vagyunk".
7. Isten belső életének misztériuma túlcsordul a megismeréstől és sze

rétettől. Gazdagsága és tökéletessége önmagának ismeretében és szerete
tében árad ki, amely anélkül, hogy érintené létének abszolút egységét, élő

és személyes valóságokat forrásoztat belőle. Isten belső életének e gazdag
ságát Jézus úgy fedte fel, hogy az emberek életéből vett képeket és sza
vakat használt; azt mondta, hogy az Atya szerétetből küldte el egyszülött
Fiát a világba, hogy Hozzá vezesse az embereket, és hogy az Atya és a
Fiú küldik a Szentlelket, hogy az embereket szentté- és Isten fiaivá tegye.
Ezért a keresztény ember hisz az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, az
egyetlen Istenben, akí három személyben él és ezek mindegyike ugyanazt
az isteni természetet bírja. Az emberi értelem a maga elégtelenségét ta
pasztalja meg e misztérium előtt, de a keresztény egzisztenciát mindenes
tül meghatározza ez a misztérium, mert az ezeknek az isteni személyek
nek mindegyikével fennálló kapcsolat hozza létre az üdvösséget.

8. Megfelelő képet keresve, a keresztény teológia olyasféle dinamiz
must képzel el az isteni életben, mint amilyen az emberben áll fenn a gon
dolkodó szellem és a "létre hozott" gondolat között; (a második személyt
ezért mondják az Atya Fiának és "Igének", tehát gondolatnak-szónak);
ami a harmadik személyt illeti, azt úgy képzelik el, mint a Szeretetet,
amely a két másik személyt egymáshoz fűzi, (ezért nevezik gyakran a
Szentlelket a Szeretetnek).. Egy ókori keresztény költő igy énekel: "Az
Atya képét megtalálhatod a napban, a Fiúét annak ragyogásában, a Szerit-



lelket a melegében. ts mégis míndez egy dolog. Ki magyarázhatná meg a
felioghatatlant?" (Szent Efrém).

lA teremtés misztériuma

9. Isten áll minden létezőnek az eredeténél, amelyek emelkedő foko
zatokban jönnek létre. Az elemi anyagoktól kiindulva és áthaladva a
szerves és élő létezők világán, az ember szellemi életének világába érke
zünk, és a csúcspontot az angyaloknak nevezett létező szellemekben ér
jük el, akik tiszta szellemükkel a teremtett világ legfelsőbb szféráját al
kotják. Minden, ami létezik teremtmény, és Isten azért hivta életre, hogy
részesítse őt a maga tökéletességében és szerétetében. A biblia első olda
lai egyszeru és képekben gazdag, de mélyértelmű nyelvezettel idézik fel a
világegyetem és az ember egyedül Istentől elinditott eredetét. Azt az isteni
cselekvést, amely a dolgokat létre hivta, kibocsátva őket a maga szellemi
tökéletességéből "teremtésnek" nevezzük. Hogy ennek a cselekvésnek
6sszehasonlithatatlan hatalmát kifejezze, a biblia azt mondja, hogy Isten
a szavával teremtett. Majd hozzáteszi, hogy "látta Isten mindazt, amit te
remtett, és az nagyon jó volt", vagyis minden, amit Isten teremtett, önma
gában jó. A kinyilatkoztatás semmit sem mond arról, hogy mi módon
ment végbe a kozmogenezís és az antropogenezis; ha érvényesnek bizo
nyul az emelkedő fejlődés folyamata, amelyet a jelenlegi tudomány raj
aol meg, az tökéletesen beleillik a kinyilatkoztatás dinamikájába, amely
az embert a teremtés felső fokára helyezi.

10. Isten végtelenül felsőbbrendű és különböző a világtól és az ember
től, de azért nem idegen és távolálló, sőt inkább ott működik minden te
remtményben, megőrizve őket a létnek és a fejlődésben jövendő sorsuk
felé, bensőségesebb kapcsolatban velük, mint amilyenben az ember önma
gával lehet. A teremtett világban, és különősen az emberben, mint tükör
ben tükröződnek bölcsességének és nagyságának vonásai.

A zsoltárok könyvében olvassuk:
"Ö, Uram, Istenünk, milyen hatalmas a te neved az egész földön!
Ha elnézem az eget, a kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket oda helyeztél,
mi az ember, hogy megemlékezzél róla,
ő, az ember fia, hogy törődjél vele?
És mégis, alig kevesebbnek tetted meg őt egy istennél,
dicsőséggel és fenséggel koronáztad meg,
kezed műveinek királyává tettéd meg őt,

alája rendelve minden dolgokat!"

AlI ember nagysága és nyomorúsága

11. Az ember, a teremtés teteje és szintézise, azt a föladatot kapta Is
tentől, hogy tökéletesitse ezt a teremtést és feléje, célja és Ura felé irá
.yitsa. Ezért kapta meg az Istennel való különös hasonlóság adományát
az értelemben és a szabad akaratban, ami a szuverenitás jele. Valójában
esak a szabad döntésből fakadó szeretet lehet kedves Isten előtt. Atlátha
tatlan misztérium, hogy a szabadság, az Istenhez való legnagyobó hason
lóság jele, tudatosan főllázadhat Isten ellen, ugyanazzal a könnyedséggel,
amellyel alávetheti magát neki. A tapasztalat azonban azt tanitja, hogy ez
lehetséges és a kinyilatkoztatás tanúsitja, hogy ez be is következett. Ha
talmas tragédia történt, ami megzavarta az emberiség és a történet rendjét.
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Az emberek ősszü1ei, akiket Isten szeretetből teremtett, és azért, hogy
eljussanak hozzá, önzésből és gőgből föllázadtak ellene, önmagukat téve
meg akaratuk céljává és normájává. Ez az értelme annak a jelképes elbe
szélésnek, amely az első emberek, Adám és Éva bukásáról szól, s amelyet
a biblia első lapjain olvashatunk.

12. Ily módon az egész emberiség részesévé lett ősszülei bukásának.
A kinyilatkoztatásbóltudjuk, hogy az első emberek nemcsak érzékeikben
voltak jók, mint ahogy minden földi lény természettől az; hanem szentek
is voltak, gazdagon telítve isteni adományokkal, barátsági és életközösség
ben éltek Istennel. Az első embereknek éppen ez a szentsége és az Isten
nel való rendkívüli életközössége ment veszendőbe az eredeti bűn követ
keztében. Az ember lemeztelenítve és megzavartan állt ott, az univerzu
mokhoz fűződő kapcsolatában éppen úgy, mint főképpen személyiségének
belső rendjét illetőleg. Az első bűn a lázadás magját ültette el az emberi
szellemben és hevennye tette a feszültséget az érzékek és az akarat között;
ennek következménye a rendetlenség a világban, és főleg az ember fizikai
halála: "Egyetlen ember hibájából lépett be a bűn a világba, és a bűn ál
tal a halál" mondja Pál apostol. Ugyanilyen okból a lázadó angyal, a sá
tán, aki az ősszülőket a bűnre csábította, "ennek a világnak fejedelme
lett", ahogyan Jézus jellemezte.

13. Ez nem jelenti azt, hogy az ember és a világ, mint olyan, önma
gában rossz lett; ők továbbra is Isten' teremtményei és ezért alapvetően

"jók" maradnak. Azt olvassuk a bibliában: "Te hoztad a létre mind a
dolgokat, és az üdvösségre alakítod a föld valamennyi népét." Az eredeti
bűn után is, az Emberi természet képes marad a jóra; szabadon dönthet
arról, hogy elfogadja-e vagy visszautasítja azokat a néha fájdalmas adott
ságokat, amelyekben él, és megha nem is tudatosan, gyógyíthatatlan vá
gyakozást őriz Isten és a vele folytatandó halhatatlan élet iránt. Ez az
eredete a minden népnél tapasztalható vallásos keresésnek és az emberi
szív gyökeres nyugtalanságának, ami kielégítetlen marad mindaddig, míg
meg nem nyugszik Istenben.

A krisztusi üdvösség misztériuma

14. Az eredeti bűn nem szűntette meg Isten szerétetét az ember iránt.
Isten megígérte az emberiségnek a Megváltót. Ily módon a történet kez
detétől fogva kirajzolódik annak az isteni beavatkozásnak távlata, mely
nek célja az, hogy helyreállitsa a teremtés művét, Ezért imádkozik így az
egyház: ,,0 Isten, aki csodálatos módon megteremtetted az emberi termé
szet rnéltóságát, és még csodálatosabb módon megváltottad", és ,.boldog
nak" meri nevezni az eredeti bűnt, amiért olyan nagyságú Megváltót ér
demelt ki, mint Krisztus,

15. Az üdvösség történetének középpontja és főszerepJője Jézus Krisz
tus. Az emberiség egész jövendője, Isten terveiben, feléje összpontosul,
akiben minden dolgot meg kell újitani és föl kell emelni. Isten részéről a
türelmes és előrelátó szeretet, az ember részéről a bizonytalanságok és a
fájdalmas előre haladás története ez. A biblia igazolja ezt az isteni enge
dékenységet az emberiség iránt, amikor egymást követő "szövetségek"-ről

beszél, amelyek Isten ingyenes kötelezettség vállalásai az üdvösség érde
kében, előbb az egész emberiséggel szemben, amelyet sohasem fosztott
meg gondviselésétől,majd egy külön terv keretében Ábrahámmal, a zsidó
nép atyjával és Mózessel, e nép fölszabadítójával és törvényhozójával
szemben.
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16. Isten végül döntő és rendkívüli módon közeledett az emberiséghez:
Isten Fia személyesen. egy valódi, teljes és tökéletes emberi természetet
vett föl Szűz Máriától, Isten akaratának megfelelően és a Szentlélek köz
reműködésével.Ezért Jézus Krisztus, Mária fia, igazi Isten és' igazi ember,
Szent János szavainak megfelelően: "kz Isten igéje testté lett és közöt
tünk lakott, láttuk dícsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

telve kegyelemmel és igazsággal."
17. Istennek ez a közössége az emberekkel Krisztus személyében, az

egész emberiség számára a szüntelen öröm és kimeríthetetlen reménység
forrása. Krisztusban az istenség teljessége van jelen, benne érzékelhetően

nyilvánult meg Isten szeretete az emberek iránt. Krisztusban Isten ma
gáévá teszi a teljes emberi egzisztenciát, azokkal a félelmekkel és remény
ségekkel együtt, amelyek a születéstől a halálig kísérik, hogy bemutassa
az embereknek, milyennek kell lennie az igaz embernek, aki Istennel és
testvéreivel közösségben él. Krisztusban minden ember megtalálja az üd
vösségét, csatlakozva hozzá a hitben, igazodva az ő életéhez és igéjéhez,
abból a célból, hogy személyesen részesüljon az ő művének gyümölcseiben.

18. Halálában Krisztus valóban úgy viselkedett, mint pap és ugyan
akkor, mint az emberiség képviselője, helyettesítő és engesztelő áldozatul
hozva életét az emberekért. Ajándékul adva magát az Atyának, a fiúi en
gedelmesség és szeretet szellemében, helyreállitva a veszendőbe ment kö
zösséget az emberek és Isten között. "Megszentelődtünk az ő akaratá
ban Jézus Krisztus testének váltságáért." "Aminthogy egyetlen embernek
engedetlenségébőlsokan váltak bűnössé, úgy egyetlen embernek engedel
messége által sokan jelentetnek majd ki igaznak ... Ahol túláradt a bűn,

ott túláradt a kegyelem."
(Folytatjuk)-

GYALOG ZSOLTÁR

Legyen áldott a neved
a /(éken ácsorg6 katángvirágért
az útifű hajlong6 alázatáért
a kertbe tévedt l6here parazsáért
s a harmatért amint elsistereg a parázson

zuhogó reggeli fényben Füreden
a zöldellő felébredt özönben

míg fonott fehér székben ülök
If lesem hajnali sétáid -nyomát

a mindenségben
Uram

Legyen áldott a neved
a kis nádereszű házért
hol vesződségem s botlásaim sebhelyeit
hosszú békés álomban
simította le kezed megkarcolt mvemről
s hol csendeskén zubog a tea a tűzhelyen

míg kioldom fáradságom gÖTcseit
s kimosdom a tegnap gondjaib61
hogy felfrissülten a világra
szeplőtlen arcod villanásait
tisztábban verjem vissza rád
Uram
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Legven áldott (I net1ed
II kerttés menett 6{ryelgó szfloofákért
(I rájuk fanY(lron neveM szederfndákárt
(I támadásra kász csalánbokrokárt
a miniatiLr- ápolt sziklahegyért
amelyen kivirágzott éjjel a kövirózsa
a szomszédban vakkaoo kutyáért

amint rárimel az úton loholó autókra
a szőlőtőkét gaz-bolYhaiból szabadító asszontIért
a vénülő még dús di6fáért

amely megadással túri magán a kaszát
oldalán a rothadó venyigét
míg vidáman termi olajos fürtjeU

és nap-melegú muzsikáló
embernek va16 viZágodért
milli6 szép szagodért
földön feZejtett ég-illatodért

a sziv áldozat-füstjét küldöm feléd
Uram

Legyen áldott a n~ved

jó István királyért
mert húen az illan6 id6höz
méltón aszázadokba épilU) múveidhe.r:
lakhat6vá mentette e tájat
és begyalogolhat6vá az eget

mig kardja élén viZZogva
elénk járta· a kettós-ew utat
pann6niai utadat
Uram

Legyen áldott a neved
a könnyű-súlyos tájért
az erős bOTokért s a szelid dombokért
a parton veszteglő szigonyos bronzhal/Úzért

a lapátos révészért
az arboretum árnyaiért

s idegen s6hajú virágaiért
a szegény Szabó Lőrincre valló márványlapért
a Szivkárházért s -a lubickoló strandokért
adohog6 hajógyárért s a nyüzsgő boltokért
a kerektemplomért s a sikitó vasúti sínekért
Berzsenyiért Jókaiért Blaha Lujzáért
Széchenyi itt lebegő nyugtalan lelkáért
s ki ide hiába ech6zott Csokonaiért
az összesúritett nagykülZőjú határért

a gyermekként szepegő időért

sokszinű titkos dol(7aidért
Uram

S a vízért a vizért
a kék lángban fürdő
csillag-remegésű.
messzenéző vizekért
csak áldva áldhatlak
Uram

Bajd6k János



Prokopp Gyula

II. LAJOS KIRÁLY PECSÉTGYŰRŰjE

A magyar történelem egyik sokat emlegetett, újra és újra megvizs
gált, de valamennyi részletében még mindig nem tisztázott eseménye II.
Lajos király tragikus halála. l!:rdek1ődésre tarthat számot így mínden
újabb adat, vagy a már ismert adatok újabb értékelése és megvilágí
tása. Egy ilyen részletre kívánunk rámutatni Báthori István nádornak
1527. június 24-én kelt oklevelével kapcsolatban. Ez az oklevél nem is
meretlen ugyan, de eddig inkább csak régészek és művészettörténészek

hivatkeztak rá, a történetírók azonban nem részesítették kellő figye
lemben.'

Mielőtt közölnők az oklevél szövegét, röviden összefoglaljuk azt, amit
II. Lajos király holttestének megtalálásáról tudunk Sárfi Ferenc győri

várnagy leírásából.
A csatából menekülő király kísérői közül Czetrik Ulrik kamarásnak

sikerült megmenekülnie, ő vitte meg a király halálhírét. Amikor Szo
limán szultán seregével együtt elhagyta az országot, Mária királyné
Czetriket küldte el, hogy megkeresse és eltemesse a király holttestét. Kí
séretül 12 lovast rendelt mellé a győri vár őrségéből. Sárfi Ferenc vár
nagy nemcsak megadta a kíséretet, hanem ő maga is velük tartott. A
Csele patakhoz közeledve Czetrik már messziről megmutatta a szeren
csétlenség helyét, mikor pedig odaértek, nyomban az iszapba gázolt és
keresni kezdte a király holttestét, de csak a fegyvereit és a lova tetemét,
valamint a királlyal együtt a vízbe veszett kísérők holttestét találta meg.
Végre egy frissen hantolt sírt vettek észre a közelben. Bontani kezdték
a sírt. Először a jobb láb tűnt elő. Czetrík lemosta a lábat és az azon lévő

jegyről felismerte a király holttestét. Mikor pedig az egész testet kiásták.
a fogakon talált jelek is megerősítették, hogy valóban a király tetemét
találták meg. Megmosták a testet, beburkolták a magukkal hozott gyolcs
ba és koporsóba téve Székesfehérvárra szállították. Fehérvárott a pré
postságí épület egyik boltozatos helyiségében helyezték .el ideiglenesen
II koporsót, a Czetrik társaságában volt Horváth Mártont pedig Fehérvá
rott hagyták a koporsó őrizésére.2

Mikor 1526. november 9-én Szapolyai János a királyválasztó ország
gyűlésre Fehérvárra érkezett, még nem történt meg a temetés. Szapolyai
János eltemettette a holttestet. Másnap megtörtént a .kírályválasztás és
az ezt követő napon királlyá koronázták Szapolyai Jánost. Egy évvel ké
sőbb, 1527. november ll-én Ferdinánd király megismételtette a temetést.

Ezek előrebocsátása után olvassuk el az említett oklevelet, amely
latinból magyarra fordítva ekként hangzik:

"Báthori István, Magyarország nádora ésa kunok bírája ezennel ta
núsítjuk, hogy nemes mlatoviti Horváth Márton néhai felséges Lajos
király úrnak a pecsétgy'Úr'Újét - amelyért felséges Mária királyné úrnő

a Miklós mester, pécsi kanonok pecsétje alatt kelt írá$sal őt küldte el a
közelmúlt napokban azokhoz a jobbágyokhoz, akik néhai Lajos király
úrnak az öltözékét a mohácsi mezőről magukkal vitték - j~lenlétünk

ben h'Úségesen átszolgáltatta a királyné őfelségének, amelyet azután
őfelsége a tanácsos urak jelenlétében szétvágatott. Ofelsége mentesítette
őt ezzel az üggyel kapcsolatban, most pedig őfelsége példáját követve
mi is a jelen oklevelünkkel teljességgel feloldjuk őt minden felelősség

alól. Kelt Pozsonyban, Keresztelő Szent János születésének ünnepén, az
úrnak egyezerötszázhuszonhetedik évében."
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Sárfi Ferenc. leírásából kétségtelen, hogy amikor a király holttestét
megtalálták, az ruhátlan volt. Ez tehát segíti :az oklevélnek azt az állí
tását, hogy á király öltözéke - és gyűrűje is - a környékbeli jobbá
gyokhoz került, nyilván azokhoz, akik a király holttestét először talál
ták meg és el is temették. Ha a gyűrű a király kezén lett volna akkor,
amikor Sárfi és társai a holttestet megtalálták, ezt is megemlítették volna
a többi ismertetőjegy mellett és a gyűrűt magukhoz vették volna.

Van ugyan olyan adat is, hogy Lajos király holttestét az ujján lévő

pecsétgyűrűről ismerték fel. Ez az adat azonban nem dönti meg, hanem
inkább megerősíti mind Sárfi elbeszélését, mind az oklevél adatait. Ezt
az értesülést ugyanis Ryma Károly és Ungnad Dávid császári követek út
leírásából ismerjük, akik 1571, illetőleg 1572 évben - útban Konstanti
nápoly felé - a Mohács környéki lakosoktól hallották ezt." Ekkor .még
élhettek azok, akik megtalálták és eltemették Lajos király holttestét. De
ha nem is közvetlenül az utóbbiaktól hallották az utasok ezt a hírt, ez
mindenesetre tőlük terjedt el a környéken. A megtaláló egyszerű falusi
emberek pedig nem tudhattak a király testén lévő jegyekről. tehát csak
egyéb jel, elsősorban a gyűrű segítségével ismerhették fel a halottbán a
királyt. Mível pedig a gyűrűt és a holttesten talált egyéb dolgokat ma
gukkal vitték, Sárfi és Czetrik már csak a testi jegyek alapján azonosít
hatták a királyt.

Nem vethető ellene az ekevél adatainak az sem, hogya szöveg sze
rint a "mohácsi rnezőről" vitték el a király öltözetét, holott a király a
Csele pataknál vesztette életét. A mohácsi síkság ugyanis éppen a Csele
patak torkolatánál kezdődik és az innen induló, nyugat, délnyugat, dél
majd délkelet irányában kanyarodó 20-40 méter magas partvonulatos
terasz mintegy 10 kilométer hosszúságban, félköralakban fogja körül ezt
a dunamenti mély síkságot.4 Hogy a csatamezőn, vagy a csata előtti tá
borhelyen, esetleg éppen a királyi sátorban találták volna meg a gyűrűt,

az teljesen valószínűtlen, mert itt a törökök zsákmányoltak. De ellent
mond ennek az oklevél szóhasználata is, mert az "exuviae" latin szó je
lentése: amit atestről levetették, lehúzta:k.

A nádoroklevele hallgat arról, hogy Horváth Márton a gyűrűvel

együtt egyebet is magával hozott a király testén talált dolgokból. Hall
gak mert hivatalával kapcsolatban csak a jogi jelentőségű pecsét sorsa
érdekelte. De mégis úgy kellett történnie, hogy a gyűrűvel együtt a ki
rálynéhoz került az az arany szív is, amelyet II. Lajos király a testén
viselt. Mária királyné végrendeletében ugyanis a következőket olvas
hatjuk:
"Férjem, a király halála óta arany szívet hordtam magamon, amelyet ő

is élete végéig viselt volt. Parancsolom, hogy ez a szívaláncocskával
együtt, amelyen függ, beolvasztassék és a szegények között szétosztassék.
Két ember társa volt azok halálálig, kik az életben szeretetben és haj
lamban soha elválasztva nem voltak, azért semmisüljön meg az és vál
toztassa meg alakját, éppúgy, mint az egymást szeretők testet?"

A történteket tehát így rekonstruálhatjuk : Mikor a török sereg to
vább vonult Buda felé, a rejtekükból előmerészkedő környékbeli lakosok
megtalálták és a megtalálás helyén eltemették a király testét, amit pe
dig a testen találtak, azt a gyűrűvel és az arany szívvel együtt maguk
hoz vették. Ezután történt, hogy 1526 októberében Sárfi és Czetrik mez
találták és Fehérvárra vitték a holttestet. Utóbb, valószinűleg csak 1527
tavaszán eljutott Pozsonyba a hir, hogy a király testén talált dolgok, köz
tük a nagy jogi jelentőségű pecsétgyűrű is, a Mohács környéki [obbá-
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gyoknál vannak. Ekkor küldötte el Mária királyné mIatoviti Horváth
Mártont - aki nemcsak kamarása volt Lajos IdráJ.ynak, hanem mint po':'
hárnok és étekfogó a belsőbb szolgálatot teljeSítökközé tartozott -,to hogy
Iíiegszerezze a pecsétgyűrűt. At. erre vonatkozó rnegbízólevelet Oláh MiK
lós pécsi kanonok és királyi titkár - a későbbi· esztergomi érsek 
a saját pecsétje alatt állította ki. Horváth Márton teljesltette a megbí
zást, sőt a gyűrűn kívül a szívet is átszolgáltatta a királynénak:
Mária királyné a gyűrűs pecsétet a jogszokásnak megfele
lően - a királyi tanácsosok jelenlétében azétvágással megsemmisí
tette, az arany szívet pedig magához vette és haláláig viselte. Akitályné
a gyűrű átvételekor élő szóval mentesítette Horváth Mártont a néki
adott megbízással járó felelősség alól és ezt a mentesítést a nádor a fen-
tebb közölt oklevélben megismetelte. ~

Ezt az oklevelet bizonyára értékes emlékként őrizte a mlatoviti
Horváth-család," majd az oklevél utóbb a Mérey-család birtokába került.
Bizonyosan csak annyit tudunk, mégpedig magára az oklevélre vezetett
feljegyzésből, hogy Mérey László Budán, 1849. október 13-án Dőbrentei

Gábornak ajándékozta az oklevelet. Döbrentei Gábor hagyatékából 1857
őszén Hamar Pálhoz, a prímási uradalom ügyészéhez került az oklevél,
aki azt nyomban felajánlotta Scitovszky János prímásnak. Azóta az esz
tergomi prímási levéltár őrzi az okiev elet.~

II. Lajos király pecsétgyűrűjéről szólva nem hagyhatjuk említés nél
kül, hogy a múlt század közepéri Jankovich Miklós gyűjteményében is
meretessé vált egy arany pecsétgyűrű a magyar címerrel és "S(igillum)
Ludovici Regis" körirattal. A Jankovich-gyűjtemény elárverezésekor
Andrássy Manó gyűjteményébe jutott a gyűrű és innen került kiállitásra
az 1876. évi árvíz károsultjai javára rendezett történeti kiállításon. Az
óta nyoma veszett. Igy tehát nincsen mód arra, hogy a gyűrűt újabban
és alaposabban megvizsgáljuk és csupán Andrássy Manó közlésére va
gyunk utalva.

Szerinte "több avatott bécsi búvár" XVI. századi :ötvösmunkanak
:;,:minősítette a gyűrűt, figyelemmel főleg a gyűrű karikáját borító zo
''Qláncra. Andrássy ismerte Báthori István oklevelét, de annyira meg volt
győződve a gyűjteményébe került gyűrű valódiságáról. hogy inkább ah
hoz a feltevéshez folyamodott, hogy II. Lajos királynak két gyűrűspe

csétje volt, amelyek közül az egyiket megsemmisítették ugyan, de a má
sik megmaradt. Ez a feltevés azonban teljesen valószínűtlen. A királyné
nak és a nádornak ugyanis egyaránt tudnia kellett arról, hogy egy vagy
több pecsétgyűrűje volt-e a királynak. Ha pedig a mohácsi mezőn elve
szett egyik példány megszerzésére annyi fáradságot, a megsemmisítésre
pedig oly nagy gondot fordítottak, mint az az oklevélből kitűnik, akkor
a másutt - és bizonyára könnyebben hozzáférhető helyen maradt má
sodik példányt aligha hagyták meg az esetleges oklevélhamisítók eszkö
zéül. És ha a második pecsétgyűrű valamilyen okból mégsem lett volna
megsemrnísíthető, úgy nem maradt volna ki az oklevélből az óvás és a
tiltakozás annak jogosulatlan felhasználása ellen. De ellene szól a két
pecsétgyűrű feltételezésének az a tény is, hogy II. Lajos királynak gyű

rűspecsét alatt kiadott és reánk maradt oklevelein nem az .imént leírt
gyűrűspecsét lenyomata, hanem más pecsétkép Iáthatö."

Jegyzetek: 1. Gr. Andrássy Manó: Kiadatlan magyar érrnék és peesétgyürük.
ArcheológlaJ. Közl1emények II. kötet (11161.) 82. 1. - HIatkY Mária: A magyar gyiiru.
Budapest, 1ge18. 79. l. - Gyalokay Jenc5: A monacsí csata. Mohácsi emlékkönyv. Budapest,
1926.~. 1. 328. jegyzet. - 2. Sár:f1 Ferenc a Brodartc.sIstván p(lspökhöz írt ieveíé-
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ben moodja el II. I;aJos JdrálT boltteslJénell: megtalá1ásl\t. A levél. G)'6rben kelt tm8.
OktÓibEU' 18-én. NY<llI1tatásban kl.adva: a. Pray: AImales regum Hungariae. Bécs, 1TrI.
Pars V. 1»-127. l. - 3. Margallis Ede: Hoil"Vát történelmi repertórium. Budapest, 110ll.
l. kötet, 89. L 233. tétel: MatkJovics PéIte1': Két kOlllStantlinápolyi császári köveUlég 
Ryma Károly tm. éVi és Ungn.&d Dávid 1li'I2. évi utazása. - 4. p1a.pp Lászlló: A mohács1
csatahely kutatása" JaInJUS Pa:nnon1'l1B M1Ízeum EV1könyve, 1000. '1ll9. 1. - 5. 8acher'
Masooh: Ungarns U1lItergang und Maria von österreich. Le1pzjg, 1800. HiC!. l. - Ortvay
Tivadar: Mária, II. Lajos magyllll' király neje. Budapest, 1914. 1M. és 430. l. - 6. Fogel
József: II. Lajos udivartartása lM6-11526. Budapest, JJ917. l>4-56. l. - 7. Kempelen BélA:
Magyar nemes családok V. kötet (11913) 122. l. - Nagy Iván: Ma,g;tarország családjai V.
kötet (1859) 153. l. - 8. 8c:Ltovszky-leViéltár. C.llit. H. No. 4978/16157. - Magát az oklevelet
AEV. No. 116()/2. jelzet alatt őMl. a levéltér. - 9. Kumorovitz Lajos szíves köZlése, amelyet
erLÚttal lIS me,gkÖ6ZöDÖk.

•

BENEY ZSUZSA. VERSEI

stRFELIRAT

Odafent csillag az égen
. idelent örökre árva maradsz.
Tested szétsz6rta a tenger,
felitta a lelked a nap.
A csontom, a testem, a lelkem,
az életem élete vagy.

SE NAP ...

Se nap. se e,
nem olvasztja le többi
a lakatot. -
Se tél, se nyár
nem szökkenti viráQoo
az elfagyott magot. -

SIRATO

A r6zsának, mely veled ébredt,
hamuvá hült hó parazsa.
A kristály t6, ahonnét ide$záUtál
tavaszi sár-pocsolya.
Ég s föld közt lenu cérnagllökéren
életed pillanata.

Se föld, se ég
nem szüli meg helyetted
holt gyermeked. 
Isten, ember
nem töri le a sorsról
a ráütött, aranll pecséteket.

Szárnycip6jét az l.ten néked, téged
nékem adott.
A tenger, amely csontjaimat 6rZi
befogadott.
Sorsod a csillagok lEm06 egében
megméretett.
Könnyű vagy. Vedd el Búlllnak, ha ítélnek,
életemet.

KESERVES

Jajgat valahol egy láthatatlan erdc5
ott születtél, te szegény.

SzLkláról égre verődik, kilobban a tajték
hiába védtelek én!

Kis testtelen lélek, vergódsz 'Világunk
vas kelyheiben,

fénlltelen szállal fojtásig befontad
elporZó éveimet.
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VESZPRÉMI MtJEMLÉK
(Egy önéletrajzból)

lrta B o h u n i c z k 11 S z e fi

Evtízedek után ott álltam megint a Toborzó utcai épület előtt, II
most úgy tűnt, mintha az idő összezsugorította volna a jól ismert há
zat és mint öreg harcos mellén a vítézségí érem, falán kitüntetés díszeleg:
műemlék. A ház rokonaim tulajdona volt: Cholnoky Feri bácsi, a kórház
igazgató főorvosa élt itt, felesége apám testvérhúga, Irén volt, és egyetlen
lányukkal, Márival itt töltöttem leánykorom vidám farsangjait. A ház a
XIX. század első éveiben épült, külsejével nem hivalkodott, és most
nemcsak egy eltűnt kor igénytelen stílusát képviseli, de azt az eltűnt em
bert is, aki nem tartotta fontosnak a külsőt és igényeit falakon belül fej
lesztette. Két szerény ablak tekint az utcára, ezek adtak valaha világos
ságot az orvosi rendelőnek, a hat szoba többi ablaka az árkádos folyo
sóra nyílt, melynek széles párkányán tavasztól-őszigvirágok és zöld nö
vények gyönyörködtettek. Ma üres a folyosó, a homályos ablakokból ide
gen, gyanakodó tekintetek néztek rám, mintha kérdeznék: mit akarok,
kit keresek? Csak magamnak mondhattam: régi napok dallamait kere
sem, az ebédlő sarkában a zongorát, a Chopin noktürnöket, melyek fél
évszázad előtt arra tanítottak, hogy az álom több a valóságnál. és ez a
tudatssegített át gyermekkoromból nagyleánnyá.

Mit kerestem az árkádos folyosón? A régi merész szárnyalást, izzó
hitet, letört illúziókat. F:s panaszkodtam: tékozló élet, hogy szórtad kin
cseidet, s mert cinkosaid voltunk, megbüntettél szígorúan. Árnyékokká
vúltozott arcokat idézem, elém lépett Berky Károly bácsi, Veszprém haj
dani táblabírája, láttam vendéget csalogató, levegőben koszorúzó sovány
Karjait, és feléledtek meséi : - "Titokban öltöztem bonvéd attilába, kis
lányaim, mert rettegtem édesanyám bánatától; és mikor meglátott, esdve
kértem bocsásson meg nekem, de el kell mennem segíteni Görgeynek!
Az én jó édesem könnyes szemmel így felelt: féltelek fiam, de ha nem
ezt tennéd, szégyelném, hogy anyád vagyok! Mert akkor nagy hősök

voltak a nők! Szép arám is biztatott: büszke vagyok rád, Károly, és meg
foglak várni! - Megvárt. feleségem lett! Pedig az a gaz szoknyavadász
Ötvös Károly el akarta ütni a kezemről! De akkor a nők erénye még
szilárd volt: kitartott mellettem az én kedves galambom!"

Hallgattuk az öreget és nyeltük a nevetést, mert a hajdani honvéd
hős akkor már Veszprém figurája volt.' Minden keddi napon Fata ker
tész rózsacsokrot hozott Károly bácsinak: a ház előtt fiakker állt, az
aggastyán átvette a csokrot, felkapaszkodott a fiakkerra és virágait me
reven maga elé tartva a temetőbe hajtatott.

- Milyen volt Cholnoky Ilka néni, hogy Károly bácsi ennyire hli
hozzá? - kérdeztem.

- Krudélis boszorkány! De szegény vén bolond azt hiszi, ha felül
csokorral a fiakerre, sokan látják, és ezzel érvényesíti magát Veszprém
ben - felelte Irén néni bölcsen, eltalálva az igazságot.

Irén néni mindig ilyen volt: nem szerette a nagy hangot, a látványes
tetteket, a gyorsitott ritmust, nem szerette az izgalmakat.

- De nagy zajt csaptok! - szólt leintőleg amikor felhevített ben
nünket a hír, hogy Ferenc József császár, király Veszprémbe érkezik had
gyakorlatra és Hornig püspök vendége lesz. Feri bácsinak, mint a püs-
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pöki rezidencia orvosának kellett megvizsgálnia a Bécsből érkezett hasz
nálati tárgyakat. Kezét dörzsölgetve mesélte:

- Olyan kemény matracokon, mint Ferenc Jóska, mi nem alud
nánk, de olyan csúf vaságyat sem állítanék a szobámba! Még a Bécsből

hozott klozetba is bele kellett hajolnom, nehogy egy bomba felrepítse
az öreget!

Feri bácsi hivatalos volt az udvari ebédekre; kértük, hozzon nekünk
valami emléket; legalább egy szaloncukrot. De nem hozott semmit, mu
latott rajtunk és pótebédet kért. Irén néni csodálkozott:

- Nem adtak eleget enni?
- Adtak, csak nem tudtuk megenni! A király gyorsan falt és keve-

set, aztán ha letette a villát, mindenkinek abba kellett hagyni; nekem
ottmaradt minden a tányéromon. Mikor aztán ebéd végén felkelt az öreg
az asztaltól, az inasok olyan gyorsan elrántották alólunk a székeket,
hogy ha meg nem kapaszkodom, asztal alá gurulok. Nem való nekünk
udvari ceremónia!

Mi is láttuk a királyt. Illés takarékigazgatóék nyitott ablakaiból les
tük a püspöki vár elé gördült fogatokat. A királyt négy fehér lipicai ló
val hozta az udvari hintó. Az aggastyán katonás eleganciával ugrott le a
lépcsőről, de hiába ágaskodtam, azután csak azt láttam, amit színes sok
szorosított fényképekről igen jól ismertem: ősz pamacsok között meg
puhult, vörhenyes arcot. Es mégis óriási izgalomban voltunk, és egész
Veszprém viharosan tárgyalta a nagy eseményt.

Csak a Toborzó utcai Cholnoky ház benső nyugalmán, szigorú mér
tékén és öröklött szabállyal kormányzott ritmusán nem tudott változ
tatni semmi. Az ebédlő vastag plüss függönyei nappal is homályt szőt

tek, a homályhoz remek ételek illata tapadt és nemes borok zamata. Irén
néni úgy ült finom méltósággal az asztalfőn, mintha egy németalföldi
festő képéről lépett volna le. Annyit beszélt, annyit mosolygott, amennyit
benső törvényei megengedtek. és úgy, olyan közvetlenül fogadta vendé
geit, ahogy ezt a nagypécseli házban megszekta. Nagypécselről hozta a
közmondását is: "Csak a jótett fizet, jótettel." A közmondást cselekedet
tel igazolta: a szűk előszobában minden délben helyet foglalt két-három
veszprémi szegény; otthonosan elfogyasztották a főtt marhahúst körettel,
mert az aszaira csak pecsenye került. Ha jól laktak a szegények zsebre
vágták az ablakpárkányra tett hatosokat, aztán Isten áldását kívánva,
eltávoztak.

Kivánságuk, úgylátszott, meghallgattatott: Oholnokyék voltak a vá
ros leggazdagabb emberei. De életmódjukban a pénz nem hozott válto
zást, törvényük szilárd maradt: kifelé szegénység, belül jómód, az asz
talnál bőség. Hangos szó, vita vagy nevetés csak akkor éledt, ha vendég
mesélt az asztalnál.

Egy délben vidékről érkezett rokon volt a mesemondó:
- Feri bátyám, tudod te azt, hogy a törökverő Hunyadi Jánosnak

egy Cholnokos volt a zászlótartója? Mi pedig cholnokos Cholnokyak va
gyunk!
. Feri bácsi, mielőtt felelt, torokhangon nevetgélt. Mint minden Cholno
ky, ő is macskaarcú volt; s ha nevetett, kék szemeiben apró kések villogtak.
Ezek a kések most a vendéget vagdosták:

- Szép meséid vannak öcsém! Ha jól esik, csak mondd tovább!
- Miért lenne mese? Tégedet, bátyám a múlt, a régi dicsőség már

nem érdekel?
- Nem érdekel, de a meséket szívesen hallgatom!
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A vendég beugrott: beszélt, magyarázott, lelkesedett.
- Mennyi bolondságot találtok ki - mondta ebéd végén Feri bácsi

és felkelt az asztaltól.
- Bátyám, azt hiszed, Viktor is csak bolondságokat talál ki?
- Nem! Viktor álmodozik és a szép álmokat szívesen elhisszük

mondta Feri bácsi és szeme elszelídült.
Rossz híreket kaptam róluk: isznak, züllenek, kéregetnek - morgott

.a rokon.
- Az ő dolguk! Szépeket álmodnak, hát éljenek, ahogy nekik jól

Esik!
Pár évtized múltával - akkor már kezdő író voltam - Schöpflin

Aladár véleménye megegyezett a Feri bácsiéval.
- Cholnoky Viktor nagy álmodozó, akárcsak Laci! Ezek nem tö

rődnek a közvéleménnyel, úgy élnek, ahogy nekik tetszik. Viktor tanított
:meg arra, hogy a tehetséges magyar ember akkor is tisztességes, ha má
sok züllöttnek látják; őbenne ismertem meg az ízig-vérig tehetséges em
ber legkülönösebb példányát. Azt, hogy a Cholnokyak isznak és időn

Ként felbosszant ják a kiadóikat, nem látom züllöttségnek. De az, hogy
Pekár Gyula szeméttel keres ezreket, nemcsak az író züllöttsége, de iro
dalmunk sívársága is!

Schöpflinben az akaratgyenge, züllöttnek mondott emberek, ha te
hetségesek voltak, segíteni kész barátra találtak. Mínt a Fraklin Társu
lat lektoránál, a hónap első napjaiban mindig megjelent nála néhány
labilis sorsú író és átvette tőle a négy, vagy a hat pengőt, Aszerint tak
sált, hogy viszonzásképpen ki mulattatta jobban.

- Cholnoky Laci ér köztük a legtöbbet, busásan visszafizeti nekem
a hat pengőt: tréfáin napokig mulatok - mondta Schönflin,

Egy este vendégeink voltak, Schöpflin szokatlan jókedvvel érkezett
közénk és nyomban mesélni kezdett:

Ma délben Cholnoky Laci járt nálam. Képzelj étek, üzletet ajánlott
nekem! Letettem eléje a hat pengőjét. de nem nyúlt hozzá. Megkérdez
"tem: - Laci, talán nyert a lutrin? Legyintett: nem nyertem Schöpflin
úr, de most egy jó üzletet kínálok magának! Számoljuk össze: magától
én egy év alatt hetvenkét pengőt kapok; ha most mindjárt nekem adja
az évi összeg felét, a másik részét elengedcml Ha kívánja, erre írásban
becsűletszavamat adom! - Azt feleltem Lacinak: - Látom, mé1«a a [ő

VÖ;,:'vel optimistább, mint a jeknnd, ele baj van: ennyi pénzem e,gv8zerre
riincs! Hanem tudja mit: kifizetek most két hónapot, és jövő elseién me
gint jöhet, nem vonom le. Laci eltette a pénzt és feltűnöen KOffi0IY71n
mondta: - Hát akkor Isten áldja meg Schöpflin úr! - Utánaszaladtam :
valami baj van, Laci? - Nincs semmi Schöpflin úr.

Azon 2Z estén késő éjszakáig vendégeink a két Cholnoky író életéből

szedtek össze Furcsa tőrténeteket. Másnap Schöpflin komor arccal érke
zett hozzánk é;.; megrendülve szólt:

- Képzoljctck, mialatt mi éjjel a Cholnokyak dolgain mulattunk,
Laci öngyilkos lett! Szegény ezért akart velem tegnan üzletet kötni!
Bíztosan a családján kívánt ezzel sertítení. A Margit-hídról ugrott a Du
nába, de előbb követ kötött a nyakába, hoqy a víz lesodor ia a mélyhe.
Néhány hatost, pár ruhadarabot és egy cédulát hagyott a hídon: a ha
tosait cholnokyas csúfolódással a Baumzarten alapitvánvra hagyta.

Később lVIári unokanővéremtől megtudtam : azért kívánkozott a folyó
mélyébe, mert nem akart rokonainak a temetésével gondot okozni. Vaion mí
volt ez tőle gyengédség, fintor vagy lenézés! Talán mind a három. Mert a két
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Cholnoky Ugyanolyan bőséges világnak, ugyanolyan kimozdíthatatlan el
veknek és megszabott életmértéknek fordított hátat, hogy izzásaival az
elpusztuló szabadságba kóstoljon, mint amilyenből mi, fiatal lányok ké
szültünk akkor kírepülni. - Nagy festő leszek! - mondta Mári tizenhét
éves korában. - En pedig író! - vallottam tizenhat éves koromban.

- Te írsz? - kérdezte Márí,
- Igen, verseket!
- Es azt hiszed közölni fogják?
- Kettő már megjelent a Kaposvári Hírlapban!
- Kaptál pénzt is?
- Nem kaptam, mert kértem a szerkesztőséget, ne küldjön hono-

ráriumot, féltem édesanyámtól. Mindig azt mondja: csak a nagy tehet
ség írhat, a kisebb alkalmazkodjon az élethez. Ezért álnéven jöttek a
verseimI

- Te csacsi, lemondtál a pénzről! - nevetett Mári.
Ekkor lépett- a szobába Irén .néní:
- Igaza van édesanyádnak : ami a nagy tehetségnek emelkedés, a

kicsinek züllés! J ó példa Viktor és Laci l Alaposan nekilendültek, de
dicsőséget nem sokat hoztak: isznak, mulatnak, szertelenek! Nem ismer
nek féket, a bolondságaikat nem állítja meg senki! Viktor kölcsön bicik
lin szökött el Veszprémből: nem vitte sokra, halljuk, azóta is kölcsönök
ből él; Laci sem fért a bőrébe, Veszprém neki is kalitka volt! Tisztessé
gükre váljék: ha néha hazalátogatnak, úri embert mutatnak: tiszták, jól
öltözködnek, gondozottak. Viktor már nem viszi soká, sírba temeti az
ital. Pedig de jó családból származnak! Apjuk, az öreg László, Veszprém
első ügyvédje volt, de a fiúknak kaland kellett és szabadság.

Lesütött szemmel hallgattuk Irén nénit. Mikor magunkban marad
tunk, csak azért is azt mondtuk: - festő leszek! író leszek! Csillogott,
játszott bolondozott velünk a láthatatlan élet: képesnek éreztük magun
kat, hogy hátat fordítsunk a plüss függönyök homályának: lelépjünk a
ayugalmat, bőséget biztosító útról, félrecsapjuk a múltba kapaszkodó ha
gyományt: szabadok legyünk! Pedig de sokszor hallottuk a Cholnoky
irók példáját! Aki túl mert lépni a konvenciók határán, fejcsóválást ka
pott. Szigorú mérték kötelezte a megalapozott törvényt, ezeken túl nem
lobbanhatott semmi.

- Okulj az esztelenek sorsán - figyelmeztetett édesanyám is. Ezért
évekig álnéven adtam le írásaimat. Mert mindent könnyebben megbo
csátottak, mint azt, ha a család egy tagja kiugrott a mértékek világából.
S milyen biztosak, makacsak voltak az igazságaikban! Milyen kegyet
lenek az ítéleteikbenl S milyen kevés maradt meg mindebből! Az idő

malma összezúzta a mértéket, a követést kívánó példaképekelfakultak,
a makacsság, melyből valaha két izzó lélek a művészet merész kaland
jához menekült, porrá vált, a szellő játéka lett. De Cholnoky Viktor
Tammuz-a máig őrzi az álmok varázsát, és a szerencsétlen Cholnoky
László novelIái helyet kaptak az új világ hangversenyében. Nehéz életük
volt? Kétségtelenül. S mégis, mert maradt belőle valami, feltehetjük,
hogy a két szerencsétlen író időnként elérte a földi "üdvösség" nagy pil
lanatait.

Kiléptem az árkádos folyósóról, visszané~tem a műemlékre és Ber
zsenyivel együtt éreztem: "Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül, S min
den míve tűnő szárnya körül lebeg."



A BARÁT ÉS A RABL6 (Hangjáték)
lrta H e i n r i c h B ö II

SZEREPLŰK:

L Férfi
II. Férfi
L Vámőr

II. Várnőr

I. Ivó
II. Ivó

Eugen
Mulz-Milutin
Portás
Bunz
Agnes
Raimund

Könyvtáros
Püspök
Plébános
Özv. Baskoleítné

aszobaasszony
Kocsmárosné
Egy asszony

J:UGEN Sok érdekes dolog történt velem. Ha mind el akarnám beszélni,
sokáig tartana, valamit azonban mégis el kell' mondanom. Tizenöt
éves koromig apám teheneit őriztem. Felhajtottam őket a Bajthára,
néha október közepéig tartott ez a munkám: a Bajtha. nagy puszta
fennsík fönn a hegyekben; ritkásan nő ott a fű s nehezen telik a
tehenek tőgye, és szegények ott az emberek; sokat ér egy liter tej,
a sajt minden kilója pénzt jelent, és voltak évek, amikor még a tél
elején is fönt a Bajthán kucorogtam a deszkából és kőből épült
kunyhóban, teljesen egyedül, én, a gyermek; süvöltött a szél és ar
comba csapta a füstöt, ha tüzet raktam. De volt ott fenn egy még
nálamnál is szegényebb valaki: Mulz, a rabló fia, ugyanolyan idős,

mint én. Atfázva és rongyosan kúszott olykor hozzám, és én már
régóta nem féltem tőle, pedig Bunznak, a rablónak a fia volt. Ke
mény az ősz a Bajthán és hitványa rabló jövedelme.
(.4.kusztika-változás. Tűz sistergése hallatszik.)

EUGEN Olyan hallgatag vagy ma, Mulz, egyáltalán semmit sem mesélsz
nekem.

MULZ Majd később, Eugen, olyan éhes vagyok.
EUGEN Honnan jössz? .
'M.ULZ A városból.
EUGEN A városból és éhes vagy? Úgy gondolom, a városban ...
MULZ Igen, bementem a városba. Beküldött az öregem, mert országos

vásár volt, és a vásár, tudod, jelent valamit egy rabló számára. Ha
szerencséje van az embernek ... na igen, tudod már, Néha egy zsí
ros paraszt kerül útjába ...

EUGEN Gyere, add ide a csészédet. AZt hiszem, kész a leves. (A levest
kitölti) Kérsz kenyeret?

MULZ Ha maradt.
EUGEN Van itt elég, tessék ...
MULZ Köszönöm.

(Akusztika-változás.)
EUGEN Máskor történeteket mesélt Mulz, azok mindent elfeledtettek

velem: a teheneket, a hideget, a szél süvöltését. A történeteket ap
jától és nagyapjától hallotta, vásárokról és rablócsínyekről; de ezen
az estén egyet sem mondott el. Evés után cigarettát sodort magá
nak, nekem is átadta a zacskót, aztán szótlanul bámultunk a tűzbe

és hallgattuk a szél zúgását. Ilyenkor, tudtam jól, Mulz énekelni
szokott. Mulz gyakran énekelt, amikor így kettesben üldögéltünk ...
(Akusztika-változás.)
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MULZ (énekel)
Mi csépeltük a gabonát az uraknak,
tömlőikbe hordtuk a bort roskadásig,
most a lábunk fázik, ők meg cipőt hordanak
s száraz torkunk elszomjazhat a halálig.

EUGEN De mért nem mesélsz valamit, Mulz ...
MULZ Bosszankodom az öregem miatt. Együtt mentünk be a városba, az

országos vásárra; minden jól ment, estére volt két aranyunk renge
teg garasunk és fillérünk, két birkabőrünk és egy nagy bödön zsí
runk télire, de az öregem ...

EUGEN Mi van az öregeddel?
MULZ Mindent elvitt ahhoz a nőhöz,' ahhoz az Agneshez. Most aztán

semmink sincs télire, és Gyertyaszentelő előtt ez volt az utolsó or
szágos vásár. Te ... tudod te, mi az a bűnös nő?

EUGEN: Mint nálunk a faluban a Kata, úgy gondolod ...
MULZ Igen, olyan, azt hiszem. Mint a Kata a falutokban. És a Katát

mért nevezik ott nálatok bűnös nőnek?

EUGEN (habozva) Mivelhogy ő ... a plébános mondja ... azt hiszem, a
férfiakkal.

MULZ Természetesen, a férfiakkal ... ezek a bűnös nők ...
(Elúszás, akusztika-változás.)

EUGEN Ez volt az utolsó estém Mulzcal: soha többé nem láttam őt, csak
apját gyakran, az öreg Bunzot. Azóta ötven év múlt el. Másnap
este apám visszavitt a faluba, és a telet úgy töltöttem, mint a többi
telet: etettem az állatokat, segítettem a fejésnél, gyúrtam a sajtot
és este a fonószebában ültem. Mint azelőtt minden télen, most is
segítettem a plébánosnak a templomban: ministráltam a misén, éne
keltem a litániákon, elláttam a sekrestyési teendőket, és a plébános
juttatta apám eszébe azt az ötletet, hogy barátnak való vagyok. A
plébános tanított latinra, egyháztörténelemre, és két évig nem kel
lett a tehenekkel a Bajthára mennem. Amikor aztán tizenhat éves
lettem, a városban lévő nagy kolostorba mentem, amelyet Pál atya
kormányzott. Ott (habozua és halkan], igen. ott hamarosan nagy
tudomány és jámborság hírébe kerültern. Nem voltam még húsz
éves, még pappá SEm szenteltek, amikor Pál atya azzal bízott meg,
hogy segítsem munkájában. Itt találkeztam Bunzcal, Mulz apjával.
(il!wsctika-váUozás, bent.)

POHTAs Van itt valaki, Eugen testvér, aki sürgősen beszélni szeretne
Pál atyával.

EUGEN Te azonban megmondtad neki, hogy ...
PORTAs Mondtam, hogy Pál atya elutazott, testvérkolostorunkba ment

látogatóba. De a férfi feltétlenül beszélni akar atyánk helyettesével,
azt mondja, nagyon sürgős ügy.

EUGEN Ki az? Ismered?
PORTAS Mindenki ismeri őt, testvér, Bunz, a rabló az.
EUGEN Bunz? Azonnal megyek ... én ... vezess hozzá ...

(Akusztika-változás.)
EUGEN Már régen nem is gondoltam a Bajthára, sem lVIulzra, sem a

kunyhóra, sem a szél süvöltésére. Most egyszerre érezni kezdtem
torkom mélyén a dohány édes zamatát, a rabló dohányának ízét, és
követtem a portás testvért, sőt elébe vágtam és hamarabb ott vol-
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tam a fogadószobában, mint ő. Megijedtem, amikor Bunzot meg
láttam: megöregedett, nagyon öreg lett ...
(Akusztika-változás, bent.)

BUNZ (izgatottan) Köszönöm, hogy ide fáradt, atyám.
EUGEN Nem vagyok atya, Bunz, Eugen testvér vagyok, és pár napig

helyettesítem Pál atyát.
BUNZ Egészen mindegy, testvér... itt ez a pénz, maguktól loptam, a

kolostor perselyéből. Tegye el, gyorsan!!
EUGEN Mért hoztad vissza?
BUNZ Azt hiszem... én... nem hoztam volna vissza, de... testvér ...

a (abbahagyja, majd gyorsan folytatja) a bűnös nő, Agnes ... hozzá
akartam menni ezzel a pénzzel. .. ő ...

EUGEN Ű küldött vissza?
BUNZ Igen, Eugen testvér, (habozva) megtagadta tőlem szerelmét, ami

kor megtudta, hogy honnét való a pénz.
EUGEN Azt mondják, rabló vagy ... igaz ez, vagy hazudnak az em-

berek?
BUNZ Nem hazudnak az emberek, uram, én valóban rabló vagyok.
EUGEN Mióta vagy már rabló?
BUNZ Már harminc éve, uram ...
EUGEN És hány éves vagy?
BUNZ Negyven éves, uram.
EUGEN Tízéves korodtól vagy rabló?
BUNZ Igen, uram. Mi mindnyájan rablók vagyunk. Ismeri maga a Bajt

hát?
EUGEN Nem, nem ismerem a Bajthát.
BUNZ Ott születtem, uram, de a szülőfalum nincs többé: felfalta a nyo

mor, szétrombolta a szél és a hó. Amikor öt éves voltam, anyám
elküldött, hogy vágjak gabonát a parasztok földjéről: ezért három

,órás utat kellett megtennem, uram, és éppen csak annyit hoztam,
hogy két napig futotta a levesbe. Amikor nyolc éves voltam, akkor
kellett első ízben segédkeznem egy paraszt tehenének a levágás 'Í
ban, éjszaka a mezőn: hideg volt és sok pofont kaptam, mert fáradt
voltam és elaludtam, miközben apám a barom bőrét lenyúzta. Ti
zenkétéves koromban vágtam le először egy paraszt pénzeszacskó
ját, és amikor tizenhároméves lettem, Murdiába kellett mennem,
túl a határon, onnét csempésztük nagy tömlőkben a piros bort;
apám meg is kóstoltatta velem azt a bort, és ízlett nekem, uram,
nagyon ízlett... .

EUGEN És állandóan éhes voltál?
BUNZ Szüntelenül, és senki sem tanított meg dolgozni. A munka, szá-

momra lopást és csempészést jelentett ... és a bor ízlett nekem.
EFGEN És most is éhes vagy?
BUNZ Igen.
EUGEN Nesze, vegyél vissza egy dukátot - abból a pénzből, amit el

loptál. A portás testvér ad majd kenyeret, s ha ismét megéhezel,
mindig gyere hozzám - és hagyd abba a rablást.
Azt mondtad, hogy jártál Agneshez. a bűnös nőhöz?

BUNZ Igen, Uram ... ha nem volnának bűnös nők, hogyan tudhatná egy
szegény rabló, mi a szerelem?

EUGEN Nincs feleséged?
BUNZ Volt, uram... de a mi asszonyaink hamar elhasználódnak. Húsz
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éves korokra megbetegszenek. Az enyém már régen meghalt, és
másikat nem szereztem, mert nem jó a rablónak, ha házas ...

EUGEN Ne járj többé a bűnös nőkhöz és hagyd abba a rablást.
BUNZ Köszönöm, testvér ... én... én megkísérlem ...
EUGEN (félbeszakítja) Es mi lett Mulzcal, a fiaddal?
BUNZ Maga ismerte a fiamat, Mulzot?
EUGEN Igen, a Bajthát is ismerem. Bocsáss meg, hogy becsaptalak.

Sokszor üldögéltünk Mulzcal együtt nálam a pásztorkunyhóban.
BUNZ Hát maga az Eugen... persze, Mulz gyakran beszélt magáról,

(hevesebben) maga tudja, hogy soha semmit se vittünk 'el a maga
falujának parasztjaitól, sem a maga apjától.

EUGEN Tudom ... de mi lett Mulzból?
BUNZ Semmit sem tudunk róla, uram. Egy murdiai csempészútról nem

tért vissza, két éve... bizonyára elfogták.
(Akusztíka-változás.)

EUGEN Később, amikor visszatért Pál atya, Bunzot magunkhoz vettük
a kolostorba. A portás-testvérnek segített fát vágni, begyújtott a
vendégszobák kályháiba és segített a sütésnél. De öreg és beteg volt,
és amikor meghalt, megsirattam : ismét éreztem a torkom mélyén
a cigaretták ízét, amiket Mulzcal együtt. sodortam, a rablódohány
édes ízét. Ezt éreztem, míg Simon atya Bunz nyitott sírja fölött
mormolta a szertartást; és a testvérek mind csodálkoztak könnyei
men. De már ennek is negyvenöt éve. Meghalt Makarius atya, meg
halt Simon atya, és a testvérek engem választottak meg a kolostor
előljárójává.Éppen akkor szenteltek pappá, huszonötéves voltam, és
Agnes, a bűnös nő akkor is még sok férfit tönkretett. Romlottságának
a híre mindenhová eljutott, a kolostorunk kapujában siránkoztak
az asszonyok, akiknek férjét elcsábította, ott sírtak a gyermekek,
akiknek örökségét apjuk Agnesnél. a bűnös nőnél hagyta. Akkor
kegyelemért könyörögtem Istenhez, a tesvérek imádságaiba aján
lottam magamat, világi ruhába öltöztem, és meglátogattam Ágnest,
a bűnös nőt. Megijedtem tőle, mert nagyon szép volt.
(Akusztika-váUozás, bent.)

EUGEN Meg kell hagyni, szobád félreeső és elrejtett, de még sincsen
egészen az ízlésem szerint, Még félreesőbbnek, még elrejtettebbnek
kellene lennie.

AGNES Bíztosítalak, hogy teljesen el vagyunk rejtve' az emberek tekin
tete elől.

EUGEN Elhiszem, de ez nekem nem elég. Tudnál-e olyan szobába ve
zetni, ahol biztonságban vagyunk Isten szeme elől is ...

AGNES (halkan és nagyon nyugtalanul) Mit akarsz tőlem?

EUGEN Hogy mered Isten szeme előtt megtenni azt, amit az emberek
szemeláttára nem mersz megtenni?
(Akusztíka-változás.)

EUGEN Akkor Agnes térdreesett előttem, és sírt, és még aznap elégette
ékességeit a piactéren, . nyilvános bűnvallomást tett, és vagyonát
szétosztotta a szegényeknek. Befalaztatta magát és ezután ott élt
cellájában, s mi adtunk neki kenyeret egy kis ablakon át, és ad
tunk neki vizet és hallottuk fáradhatatlan imádságát:

AGNES Te, aki alkottál engem, könyörülj rajtam.
EUGEN Hallottuk ezt sok éven át, de már régen meghalt Agnes is, és

Leo testvérünk látta a nyughelyet, amelyet számára az égben ké-
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szítettek. Majdnem ötven évig kormányoztam a kolostort. A Bajt
hán kolostort építtettem, testvéreket küldtem oda, ők megtanítot
ták a rablókat a földművelésre és az állattenyésztésre, és valahány
szor a Bajthára gondoltam, vagy ezt a szót hallottam, éreztem a
torkom mélyén a rablódohány édes ízének a kaparását. Munkában
és imádságban töltöttem a napot és a féléjszakát, tartományunk
ban sok kolostort alapítottam, erdőket irttattam, falvakat létesíttet
tem, mocsarakat csapoltattam, s messziről jártak oda emberek, hogy
lássanak és hallgassák prédikációmat, és mindenki arról beszélt,
hogy szent vagyok. Szüntelenül emlegették ezt, és állandóan ísmé
telgették, harminc éven keresztül, míg aztán magam is, anélkül,
hogy tudtam volna, szentnek kezdtem magamat tartani. Az embe
rek között, testvéreim között is magánosnak éreztem magamat a
dícséret miatt, amivel elhalmoztak és egy napon, nem tudom már,
milyen nap volt, így kezdtem imádkozni:
Uram, mutasd meg nekem ezen a földön azt az embert, aki a leg
jobban hasonlít rám.
így imádkoztam hosszú éveken át, minden nap, s egyre erősödött

a vágyam, hogy azt az embert valóban megismerjem, mert egyre
tovább terjedt szentségem híre, egyre több ember özönlött kolos
torunkba, hogy engem lásson és halljon, én pedig mindinkább ma
gánosnak éreztem magam, míg Isten meg nem hallgatta imádsá
gomat.
(Akusztika-változás, kopogtatás acellaajtón.)

RAIMUND Eugen atya, bemehetek?
EUGEN Sürgős?

RAJMUND Sürgős, azt hiszem, sürgős.

EUGEN Azt hiszed?
RAIMUND Igen.
EUGEN Jöjj be.

(Cella ajtaja nyílik.)
EUG EN Olyan izgatott vagy
RAIMUND Almot láttam.
EUGEN Légy óvatos az álmokkal, testvér, nem mind az Istentől való.
RAIMUND Valamit mondtak nekem álmomban, amit közölnöm kell

veled.
EUGEN Velem?
RAIMUND Igen, atyám, egy férfit láttam álmomban. Egy fehér, vég

nélküli úton találkoztam vele. Nem volt arca. Éppúgy öltözött, mint
mi, de nem volt arca. Megszólítottam, de ő hallgatott, - aztán hir
telen hozzám fordult és így szólt: mondd meg Eugen atyának, hogy
azt a férfit, akit keres, Milutinnak hívják és egy Beguna nevű fa
luban lakik.

EUGEN (nagyon izgatottan) Nem mondta, hogy ő kicsoda?
R:-\IMUND Semmi mást nem mondott, atyám. Előbb többször is kérdez

tem, de nem volt arca és semmit sem szólt. Csak annyit tudok, hogy
a mi ruhánkat viselte.
Ahogy ezeket mondta, felébredtem és azonnal siettem hozzád.

EUGEN Világos nappal elaludtál és álmodtál?
RAIMUND Igen, bent a cellámban. Fáradt voltam és elaludtam a pad

lón. De vezekelni fogok. Feláldozom két éjszakai alvásomat, mert
világos nappal elaludtam.
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EUGEN Igen, most azért kell vezekelned, mert Isten egy kérdésemre a te
álmodban válaszolt.

RAIMUND Engedd meg, atyám, hogy megkérdezzem: Te egy Milutin
nevű férfit keresel?

EUGEN Én azt az embert keresem ezen a földön, aki legjobban hason
lít rám. Kértem az Istent, hogy mutassa meg, és most általad meg
tudtam, hogy Milutinnak hívják és egy Béguna nevű faluban lakik.

HAlMUND Nagyon szent ember lehet, ha rád hasonlít.
EUGEN Ne beszélj arról, hogy szent vagyok ... Kérlek, hívd ide a

könyvtárost. Nem ismerem Begunát. Sosem hallottam ilyen nevű

helységről.

(Akusztika-változás. )
EUGEN Nagy örömet éreztem szívemben, előre megszerettem őt, isme

retlenül is. Milutin testvéremet. A könyvtáros elé siettem, együtt
mentünk a könyvtárba, és kutattunk mindenféle könyvekben ...
(Akusztika-változás, könyvtár)

KÖNYVTÁROS Begenich- Begeno - Begovía - Begroth - Beguna
(nagyon élénken) Atyám, megtaláltam a Beguna nevű helységet.

EUGEN Messzire van innét?
KÖNYVTÁROS Bocsánat, előbb meg kell keresnem a térképen. Itt ...

Murdiában van, atyám, a szomszédos országban, (izgatottan) itt, itt
van Beguna, Antonia és Tugra városok közt, ott, ahol a nagy érc
bányák vannak.

EUGEN Hány mérföld odáig?
KÖNYVTÁROS Sok mérföld, atyám, kétszáz ... De csakugyan el akarsz

oda menni, mindenáron?
EUGEN El kell mennem oda, könyvtáros testvér, el kell mennern. írd

fel, milyen úton jutok oda, milyen kolostorok esnek utamba és hol
tölthetern az éjszakákat.

KÖNYVTÁROS Felírom, atyám ...
(Akusztika-változás.)

EUGEN A testvérek sírtak, amikor elindultam, elkísértek egészen a vá
ros széléig, és sok ember jött utánunk. Kértem mindegyik testvér
áldását, a legkisebb rangúét, egy parasztlegényét is, aki még diako
nus sem volt. Sokan ajánlkoztak, hogyelkísérnek, de én egyedül
akartam maradni a begunai úton, egyedül akartam Milutin testvé
remmel találkozni: szerettem őt, ismeretlenül is nagyon szerettem
őt, s mindennap hálát adtam Istennek a kegyelemért, amit kaptam
tőle, hogy megmutatta nekem Milutin testvéremet. Utazásom híre
megelőzött, s az utakon mindenfelé emberek álltak és áldásomat
kérték - a falvak lakói is, de olyanok is, akik poros utakon jöt
tek oda.
(Akusztika-változás, a szabadban.)

ASSZONY Áldj meg minket, Eugen atya.
EUGEN Honnan jöttök, lányom?
ASSZONY Murdiából jövünk, atyám.
EUGEN És elhagyjátok az országot?
ASSZONY Visszaköltözünk a hazánkba.
EUGEN Hol van ahazátok?
ASSZONY A Bajthán, fönn a hegyekben.
EUGEN De a Bajtha szegény vidék.
ASSZONY Az, szegény, de semmi sem olyan rossz, mint a munka az érc-
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bányákban, a piszkos kunyhók, amelyekben laktunk és a részegek.
durva éneke, amikor éjszakánként az utcákon kóborolnak.

EUGEN Régen úton vagytok már'!
ASSZONY Több napja, atyám.
EUGEN Es nem jöttetek át egy Beguna new falun?
Fl!:RFI De átjöttünk, egy éjszakát töltöttünk ott. Olyan, mint a többi

falu az ércbányák vidékén.
EUGEN Nem találkoztatok ott egy Milutin nevű emberrel?
I. Fl!:RFI Nem, atyám. Ki az, mivel foglalkozik Begunában?
EUGEN Nem tudom, talán pap.
I. Fl!:RFI Nem láttuk a begunai plébánost, atyám, csak a házát, szép

háza van, mindjárt a templom mellett, ahol az orvos, a bányaigaz
gató, és a patikus is lakik. Könnyen megtalálhatod, . atyám. De,
hogy Milutinnak hívják-e nem tudjuk.
(Akusztika-változás.)

EUGEN Este volt, amikor elértem azt az országot, amelyben Beguna van.
Országunk vámőrei ünneplőbe öltöztek, kijöttek a vámházból, le
térdeltek és áldásomat kérték. Száz lépéssel odább volt a murdiai
vámház: ott azonban szegényes megjelenésűek, gorombák és eluta
sítók voltak a vámőrök. Csak egy válaszolt barátságosan, tőle kér
tem felvilágosítást.

EUGEN Egy kolostort keresek, testvér, ahol éjszakára megszállhatnék
és valamit enni kapnék. Itt a közelben kell lennie.

r. vAMOR Nincs ennivalód?
EUGEN Nincs.
l. VAMOR Hm, kolostor, azt hiszem, van egy Tugrában, de az még har

minc mérföldnyire van innét. Talán a legközelebbi faluba mehet
nél inkább, a plébánoshoz.

EUGEN De az egyik testvérem felírta, hogy tíz mérföldre a határtól van
egy kolostor, - Szent Helena.

r. VAMOR Igen, volt valamikor, de a barátok már évekkel előbb elköl
töztek, visszamentek a fővárosba: a püspök visszahívta őket.

EUGEN És hány mérföldet kell gyalogolnom a legközelebbi faluig a plé
bánoshoz?

I. VAMOR Ötöt, atyám. Tessék, fogadd el ezt a darab kenyeret, még
több mint egy órát kell gyalogolnod. Bizonyára nem is ettél még
ma.

EUGEN Nem ettem.
L VAMOR No, itt van, egy darab kenyér, meg egy korty bor, ha óhajtod.
EUGEN Nagyon, köszönöm.
I. VAMOR ülj le, itt van a bor is.

(A vámház belsejéből katonadal hallatszik.)
EUGEN Hallottál valamit a Beguna nevű faluról?
I. VAMOR Van itt valaki, aki sokáig volt ott csendőr. Halló, Simon,

(hangosabban) Simon! Gyere már ide.
(Az ének abbamarad)

II. VAMOR (a vámház belsejéből): No, mi az? Megint egy asszony, aki
rád akasztott egy tömlő bort?

I. VAMOR Gyere már ki.
Il. VAMOR Mi baj? J ó estét!
I. VAMOR Ugye, te csendőr voltál Begunában?
II. VAMOR Igen, öt évig. Hála Istennek, elkerültem onnan, nyomorult



fészek, állandóan veszekedés az asszonyokkal meg a részegekkel ..•
I. VAMÖR Kit keresel ott, Begunában, atyám?
EUGEN Egy Milutin nevű embert.
II. VAMÖR Milutin? Olyat nem ismerek. Nálunk nincs ilyen név. Sok

mindenféle idegen batyu megfordul errefelé, de Milutin nevezetű

emberrel még nem találkoztam. Mi ő tulajdonképpen - a bányá
nál van?

EUGEN Nem tudom ... talán a plébános ... vagy a begunai kolostorban
II. VAMOR Az nem lehet, a plébánost ismerem, Hubertnek hívják, ko

lostor meg nincs Begunában. (Nevet) Kolostor Begunában! Nem
semmiféle Milutint nem ismertem ott, de amióta elkerültem onnét,
sok idegen költözött oda.

I. VAMOR Reméljük, nem hiába tetted meg a hosszú utat, testvér, Míóta
is vagy már úton?

EUGEN Két hete hagytam el suntori kolostorunkat.
L VAMOR Te a suntori kolostorból való vagy?
EUGEN Igen.
I. VAMOR Es hogy hívnak?
EUGEN Eugennek hívnak.
I. VAMOR· Eugen ... Eugen ... hallottátok ... akkor te vagy Eugen atya

a suntori kolostorból.
EUGEN Igen.
I. VAMOR 0, már sokat hallottunk rólad, megtérítetted Ágnest, a bűnös

nőt és szétküldted testvéreidet az egész világra, hogy segítsek a
szegényeket. Ha te vagy Eugen atya, kérlek, add ránk áldásodat ...

EUGEN Megáldlak titeket, testvéreim, és köszönöm a kenyeret és a bort.
(Akusztika-változás. )

EUGEN Kis ideig még elbeszélgettem a vámőrökkel, majd felkészültem
az útra. Késő éjszaka volt már és a kolostorig még hosszú út várt
rám. De éppen, amikor indulni akartam, egy kocsi állt meg a vám
ház előtt. Murdia püspöke ült benne. Hallott tervemről, és elém
utazott, hogy üdvözöljön.
(Akusztika-változás, a szabadban.)

PüSPÖK Add rám testvéri áldásodat, Eugenius, szentséged híre Sun
torból eljutott' egészen Murdia fővárosáíg. Hallottam szándékodról
és örülök, hogy tartományunk határán fogadhatlak. Az egész. or
szág ismeri bölcsességedet, alázatosságodat, Istenben elmerült éle
tedet, és a bűnös Agnes megtérésének a történetét minden iskolában
elbeszéljük a gyermekeknek.

EUGEN Ne szomorítson meg, főtisztelendőséged, én vagyok a legutolsó
az Isten szolgái közott.

PüSPÖK (buzgón) Azt mesélik, azért vállaltad ezt a hosszú utazást, hogy
megkeresd azt az embert, aki legjobban hasonlít rád.

EUGEN A mese kissé megváltozott, míg főtisztelendőséged füléhez el
jutott. Kértem Istent, hogy mutassa meg azt az embert, aki leg
jobban hasonlít rám, és Raimund testvéremmel álomban közölte
annak az embernek a nevét.

PüSPÖK Szabad kérdeznem, ki az?
EUGEN Milutinnak hívják. Az önök országában, Murdiában lakik, Be

guna nevű faluban.
PüSPÖK Milutin? Sosem hallottam ezt a nevet - és Béguna nincs

olyan messzire innét, mint Suntor, ahonnan te jössz. A te nevedet



mégis mindenki ismeri itt, Milutinr61 azonban még sohasem hal
lottam. Beguna nem áll valami nagy jámborság hírében. Csúf, pisz
kos falu, amelyben az erkölcstelenség és iszákosság uralkodik.

EUGEN Főtisztelendőséged ismeri?
PüSPÖK Ismerem. Hubertus, régi társam ott a plébános. Itt-ott meglá

togatom, de állítom, hogy ritkán és nem szívesen teszek eleget
meghívásának. Sok idegen lakik ott, különböző vidékekről jönnek
dolgozni az ércbányákba. Piszkos kunyhókban laknak, s az Egyház
legnagyobb ünnepein is pálinkát isznak és rossz nőkkel állnak össze.
Biztos vagy, hogy Begunának hívják azt a helyet, amit neked
mondtak ?

EUGEN Biztos vagyok benne, de lehet két ilyen nevű helység is ...
PüSPÖK Lehetséges. Ha van ilyen másik, a könyvtárosom meg fogja ta

lálni. Mihelyt rezidenelámba érünk, meghagyjuk, hogy nézzen
utána. De előbb még más valamit. Más meglepetést szántam neked.
Hogy a haszontalan úttól megkíméld magad; rezidenciámba hozat
tam három murdiai embert, akik nagy szentség hírében állnak, s
meglásd, megtaláljuk Milutint.
(Akusztika-változás)

EUGEN Találkoztunk a három szenttel a püspök rezidenciáján, de egyi
kük sem volt az, akit kerestem. A püspök nagyon csodálkozott
ezen ...
(Akusztiká-változás, bent.)

PüSPÖK Egészen megzavarsz, Eugen. Meglátod, hogy senki sem ismeri
Mílutínodat, a nép pedig szomorkodni fog, hogy országunk szent
jeit így lebecsülöd.

EUGEN (bátortalanul) Nem becsülöm le őket, püspök úr. Istent arra
kértem, mutassa meg nekem, ki hasonlít rám legjobban, nem pe
dig arra, hogy Murdia szentjeit mutassa meg. Nem arra kértem
őt,hogy szentet mutasson nekem, hanem azt az embert, aki ezen
a világon legjobban hasonlít rám ...

PüSPÖK (mosolyogva) És aki hozzád hasonlít, az egyúttal. szent is ...
EUGEN Sőt, minél távolabb vagyok Suntortól, minél hosszabb és minél

fáradságosabb az utam, annál inkább kételkedem abban, hogy szent
vagyok. Vágyódom az után az ember után, akit Milutinnak hívnak
és Béguna faluban lakik.

PüSPÖK De ott nem találod meg.
EUGEN Akkor megkérlek, vezess a könyvtáradba. Talán akad egy má

sik Beguna nevű helység.
PűSPÖK Próbáljuk meg. Én azonban igazán nem tudok hinni a te Be

gunádban,
(Akusztika-változás)

EUGEN Késő éjszakáig ültünk a könyvtárban. Két óra volt, amikor fá
radtan aludni tértem testvéreim kolostorában, s nagyon nehéz lett
a szívem: másik Béguna nevü helységet nem találtunk, pedig a
püspök könyvtárában megvoltak a legújabb térképek, a legjobb
lexikonok. Egyetlen könyvben sem találtunk másik Begunát, Ami
kor másnap reggel elindulásomkor elbúcsúztam a kolostor testvé
reitől, néhány testvér arcán gúnyt vettem észre, és elszorult a szí
vem. útközben elkerültem afőútvonalakat. Este .nem kolostorban
szálltam meg, hanem betértem egy faluba, amit utamban találtam.
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Fáradt és szomorú voltam, s valaki a sötétben megmutatta a já
rást a plébániára.
(Akusztika-változás. Bent, ajtókopogás.)

PL:€BANOS (bentről) Ki az?
EUGEN Egy vándorbarát.
PLÉBANOS Miféle vándorbarát. Mióta járnak errefelé vándorbarátok?

En csak csőcseléket, korhelyeket és iszákosokat ismerek. Hogy
hívnak.

EUGEN Eugennek.
PLEBANOS Ne mondd, csak nem te vagy a szeritéletű Eugen atya a

sunteri kolostorból? Sokat emlegetik mostanában, hogy itt kell
úton lennie.

EUGEN Eugen atya vagyok a suntori kolostorból.
PLEBANOS Akkor vagy te vagy a legnagyobb csaló, aki itt valaha át

utazott, - vagy pedig - nos igen - Isten mért rám büntetést!
F~UGEN Isten nem mért büntetést Önre.
PLEBANOS Nem bánom, - gyere be. (Ajtó. Za?Jart csend.) Bocsásson

meg, atyám de ha tudná, mi megy itt éjszakánként az utcákon ...
Bocsásson meg, - de elsőnek mindig a plébánosnál kopognak. Lép
jen beljebb. Legyen szerencsém, atyám, kérem, itt, a dolgozósze
bámban. Tetszik tudni, ilyesmi még nem fordult elő, mióta itt plé
bános vagyok. Még sohasem kopogott barát az ajtómon, pedig húsz
éve vagyok itt plébános. Bocsássa meg nyerseségemet. Paptestvé
reim látogatását eléggé felismerem, és ha valaki beteghez hív éj
jel, a hangjáról tudom már, hogy falubeli-e avagy idegen, aki be
akar csapni. Ismerni kell ezt a népet: csak az ital, meg az asszony,
meg a kártya számit, a hétvége csupa veszekedés, de ha valaki hal
doklik, akkor igyekeznek, akkor olyanok, mint a bárányok. Tulaj
donképpen hová utazik? Már hallottuk, hogy az országban tartóz
kodik és hogy keres valakit.

EUGEN Begunába igyekszem.
PLEBANOS Beguna a legközelebbi falu, még négy órai út, de mi célból

igyekszik oda?
EUGEN Egy Milutin nevű embert keresek.
PLEBANOS ' Rokona talán?
EUGEN Nem.
PLÉBANOS Netán valamelyik testvérét keresi Begunában?
EUGEN Nem.
PLEBANOS Akkor hát kit ... szívesen segítenék ... megmondaná miért

keresi őt Begunában?
EUGEN Isten közölte velem a nevét. Imádkoztam ezért.
PLEBANOS Nem értem. Nem, ezt igazán nem értem ...
EUGEN (nagyon fáradtan) Több hónapig imádkoztam azért, hogy meg

tudjam annak az embernek a nevét, aki a földön a legjobban ha
sonlít rám. Es akkor ...

PL:€BANOS (harsányan kacag) Megmondták egy embernek a nevét, aki
Begunában lakik. Nem akarom megszomorítaní, tisztelendő .atya,
Istent sem akarom megbántani, de hallgasson rám és higgyen ne
kem: félrevezették. Egyetlen egy ember sincs Begunában, aki ha
sonló lenne a szeritéletű Euzen atyához, aki csak kicsit is hason
lítana rá, higgye el nekem. Mi itt nyers emberek vagyunk, az iga
zat mondom. Ismerem Begunát.

EUGEN Gyakran jár ott?



PLÉBANOS Gyakran? .. Minden harmadik héten ott vagyok, legalább
minden harmadik héten, de néha gyakrabban is. S én már húsz
éve itt lakom. Elég ez Önnek? Azt tanácsolom. forduljon vissza:
csalódás áldozata lett ... Hogy mondta az előbb? Hogy hívják azt
az embert?

EUGEN (nagyon elcsüggedve) Milutinnak.
PLÉBANOS Egyetlen Milutint sem ismerek Begunában. Imitt-ámott

előfordul ilyen név, ez grúz név, s kevés grúz van errefelé.
EUGEN Én is grúz vagyok.
PLÉBANOS Tudom. Az egész kerületben, amelynek esperese vagyok,

legfeljebb öt grúz akad. Azok is ... na, igen, azok sem számítanak a
legjámborabbak közé. Begunában pedig ... van azért ott néhány
jámbor lélek, minden bizonnyal, a templomlátogatás húsz százalé
kos és a mi vidékünkön ez elég jó arány. És valóban él néhány iga
zán jámbor lélek Begunában, végül is nekem ismernem kell őket:

ott van például az aligazgató felesége, Annamáriának hívják: min
dennap elmegy a templomba, és egyáltalán, jó ember és alázatos
szíve van. Igen, aztán meg Heinz, a tanító, ez is jámbor ember, ki
csit a szentség hírében is áll, és végül a plébános... de közülük
senkit sem hívnak Milutinnak, egyáltalában, a grúzoknak itt nincs
jó hírük: mondhatom Önnek, ne sértődjék meg: de gyenge társa
ság, a legtöbbjük rosszul táplált, nem bírják a kemény munkát, és
hamarosan a csavargók közé kerülnek. Megtakaríthatná a begunai
utat.

EUGEN (fáradtan) Bízom Isten válaszában.
PLÉBANOS (nagyon barátságosan) Elhiszem, atyám, nem is akarom

Önt megszomorítani, én minden bizonnyal még arra sem vagyok
méltó, hogy a lábát megcsókoljam, nem vagyok szent... de hogy
Isten nevezett volna meg egy embert, aki csak egy kicsit is Önre
hasonlítana, nem, én inkább azt hiszem, hogy az ördög tette bo
londdá Önt?

EUGEN Olyan biztos abban, hogy ismeri Begunát?
PLÉBANOS Igen, ismerem, persze nem mindenkit, de a jámbor lelkeket

mind. Húsz mérföld körzetben minden jámbor lelket ismerek, (ne
vet). Igazán nincsenek olyan sokan, hogy ne ismerhetné őket az
ember.

EUGEN De hogy él-e ott egy Milutin nevű ember, azt nem tudja meg
mondani.

PLÉBANOS Nem tudom megmondani. Lehet, hogy él, de ha él, akkor
csak grúz lehet, és a grúzok - ne vegye rossz néven - na, majd
meglátja.
(Akusztika-változás)

EUGEN Keveset aludtam ezen az éjszakán. Szívem tele volt szomorú
sággal, kétségbeesés gyötört és testem a fáradtságtól összetört. Bo
csánatot kértem Istentől, könyörögtem megvilágosításért és a vígasz
talás kegyelméért. Leborultam szobám földjére és sírtam, és ami
kor végre pár percre elaludtam, már derengett a hegyek fölött. Ak
kor hirtelen egy végtelen fehér úton láttam magam, az út míntha
felhőn át vezetett volna, s melletem haladt egy ember, akinek nem
volt arca. Olyan ruhát viselt, mint én, s bár nem volt arca, mégis
úgy tetszett, mintha rám mosolyogna, Szóltam hozzá, de nem vá
laszolt. Egymás mellett mentünk a hosszú fehér úton végig, és ami-



kor hirtelen felém fordult, felismertem Bunznak, a rablónak az
arcát, de ez az arc teljesen más volt, mint Bunznak az arca, amelyet
ismertem. Leguggoltam az útra Bunz mellett, eléje térdeltem, s ak
kor láttam, hogy ellenkező irányból embercsapat jön s egyre job
ban közeledik. A csapat élén a murdíai püspök meneteit. Arcán
semmi fennség sem látszott, egészen sovány és fehér volt a fé
lelemtől. Letérdelt Bunz előtt, s én megijedtem Bunz arcának szi
gorúságától,

(Akusztika-változás, a szabadban.)
PüSPÖK Könyörülj rajtam, kegyelmezz nekem.
BUNZ Az egyedüli kegyelem, amit adhatok, az Úr kegyelme.
PüSPÖK Add azt nekem.
BUNZ Nem tehetem: hét embertől, akikkel az életben dolgod volt, meg

tagadtad a szeretetet. Az egyik egy cseléd csecsernője volt. Vérbaj
ba esett, és a lány kitette őt palotád előcsarnokába. Te az orro
dat fintorgattad, s végülis kórházba vitetted, ahol rövidesen
meghalt. A másik egy tolvaj volt, aki palotaőrséged parancsnokától
ellopta az arany kardbojtját. Nem akadályoztad meg, hogy halálra
ne botozzák őrcsapatod katonái. A harmadik, akitől megtagadtad
a szeretetet, egy asszony volt, Jadwigának hívták. Háztartásodat
vezette ...

PüSPÖK Elcsábította az egyik kanonokomat!
BUNZ Te a kanonokot, aki magához akarta őt venni, amikor teherbe

esett, egy távoli plébániára száműzted, Jadwigát pedig elkergetted.
Kiűzted az utcára, s egy elvonuló sereg kíséretéhez került. Nemso
kára azután nyomorultul elpusztult valahol az útszélen. A negye
dik ...

PüSPÖK Ú, kímélj meg, kímélj meg!
BUNZ Én nem azért vagyok itt, hogy elítéljelek, hanem csak azért, hogy

felfrissítsem az emlékezetedet. A csecsemő fog téged elítélni, a tol
vaj, Jadwiga, a szolgálód. Julius diákonus és a többi három, aki
közben eszedbe jut még. Emlékszel rájuk?

PüSPÖK Julius diákonust azért büntettem meg, mert túl sokat beszélt
á szentírás egyik verséről: szegényeknek hirdetik az evangéliumot.
Veszélyesnek látszott, amit mondott.

BUNZ Sok olyan dolog látszott neked veszélyesnek, ami veszélytelen
volt és sok veszélytelennek. ami veszélyes volt. A te urad óvatossá
ga egészen másfajta, s akik fölötted ítélkeznek, irgalmasabbak.
mint te voltál. Menj tovább: mind a heten várnak rád.
(Akusztika-változás.)

EUGEN így láttam álmomban, sok ember vonult el Bunz előtt: köztük
királyok, szerzetesek, katonák, üzletemberek és lerongyolódott ala
kok, mindet figyelmeztette bűneikre, mielőtt tovább vonultak, s
amikor a menet végetért, belenéztem Bunz szigorú arcába, félelem
fogott el, de Bunz rámmosolygott és így szólt:

BUNZ Ne légy türelmetlen, kicsi Eugen, a férfit, akit keresel, Milutin
nak hívják és a Beguna nevű faluban lakik: holnap az esti órák
ban találkozol majd vele.

EUGEN Felébredtem, s újra az az öröm lepte el szívemet, amit akkor
éreztem, amikor először hallottam Milutin testvéremről. Felkeltem
szobám földjéről, tiszta. vízben megmosakodtam, letérdeltem és há
lát adtam Istennek az álmomban kapott felvilágosításért. A plébá-
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nos háza még csöndes volt. Egy papirdarabra irtam köszönetemet.
és csendben elhagytam a házat. Útközben ta1álkoztam egy emberrel,
aki éppen Begunába tartott.
(Akusztika-változás, a szabadban.)

II. FÉRFI Kár, van egy ember a falunkban, aki sört szállít Begunába,
Magával vihette volna a kocsiján. Barát Ön?

EUGEN Igen.
II. FÉRFI Pap?
EUGEN Igen.
II. FÉRFI . Ritkán jár errefelé barát. Mindig csak a plébánost látjuk. (Rö

vid hallgatás után.) Nem szeretjük őt, ő sem szeret minket. Ha igaz
gatóval találkozik, övig leemeli a kalapját, ha mesteremberrel, ak
kor a melléig, ha szatóccsal, épp csak megemeli, s ha közülünk va- .
lakivel, csak ujjával megböki, s hozzá szigorúan ránk néz és kiabál:
megint berúgtál. mi? Kiabált-e már a plébános igazgatóval az ut
cán: részeg vagy megint, mi? Mert azok is berúgnak, s a plébános
tud róla. De mit keres maga Begunában?

EUGEN Egy embert, akit Milutinnak hívnak. Ismered?
II. FÉRFI Milutin? Milutin?

(Akusztika-változás, halk, majd egyre erősödő kocsmai lárma. Köz-
ben a kocsmárosné susogva):

KOCSMAROSNÉ Milutin! Hé. Milutin! Ébredj már fel!
MILUTIN-MULZ Igen. Mi baj?
KOCSMAROSNÉ Játsszál valamit, ember, nem azért fizetiek, hogy alud],

_ az embereknek inni kell, menj, játsszál!
MILUTIN (játszik és énekel.)

Grúz vagyok én, rabló fia,
a jó bort igen szeretem,
hegedülök, énekelek,
a zsebmetszés a kenyerem.
Tehenet lopni jól tudok,
gyomrom mégis sokat ko-rog,
szűk koszt a száraz gabona,
bocsáss meg, szép Szűz Mária.

KOCSMAROSNÉ Hagyj föl a Szűz Márráddal. Nem isznak az emberek,
ha ilyet hallanak. Valamí vidámát énekelj. Rajta! Énekelj!

MILUTIN (énekel)
Jochen. Brütt egyszer egy éjszaka
munkából hamarabb ment haza,
a neje feküdt az ágyban, - az ágyban,
de sajna, nem egymagában,
Jochen testvére is ott feküdt,
így ketten voltak az ágyban.
Bizony nagy baj, ha az asszonyok
a szívük nagyon kitárják.
A férjük mellett van a helyük,
szeresse kiki a párját!

KIALTAsOK Tovább, Milutin, tovább!
MILUTIN

Nem dühöngött, nem is ordított,
"Kelj feZ" halkan ennyit mondhatott,
a kését övéből kihúzta,
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és egyszerűen ~eszúrta.

Bizony nagy baj, ha az asszonyok
a szivük nagyon kitárják.
A férjük mellett van a helyük,
ezeresse kiki a párját!

KIALTASOK (nevetés, taps) Sört Milutinnak ... pálinkát Milutinnak .. ~
Egy kört mindenkinek, a számlámra, Milutin, énekeld el a dalt a
szegény parasztokról!

Mi csépeltük a búzát a gazdagoknak,
tömlőikbe hordtuk a bort roskadásig,
most a lábunk fázik, ők meg cipőt hordanak
a száraz torkunk elszomjazhat a halálig . . . (Ajtó.)

(Hirtelen csend, lélegzetfojtó hallgatás.)
KOCSMAROSN:E (bátortalanul) Keres valakit, atyám?
EUGEN (nagyon halkan) Voltam a plébánosnál, a polgármesternél, csak

nem minden házban, de senki sem tudott semmit arról az ember
ről, akit keresek. (Még halkabban) Csak most jutott eszembe, hogy
Mulz egyik formája a Milutinnak: nálunk az anyák Mulznak neve
zik gyerekeiket, akiket Milutinnak kereszteltek.
(Csend.)

lULUTIN (aki lassan közelebb jön) Te csak azt tudtad, hogy annak ide
jén Mulznak hívtak, itt azonban Milutinnak nevezem magam. En
gem keresel?

EUGEN Igen, hosszú utat megjártam, hogy veled beszélhessek.
MIL UTI N Azonnal, Eugen?
EUGEN Azonnal Mulz, ha lehet.
MILUTIN Nem lehet, Eugen. Ezek nem engednek el, azért fizetnek, hogy

énekeljek, és ha nem énekelek, nem ísznak.
EUGEN :Es meddig kell énekelned?
MILUTIN Amíg mind haza nem mennek, lehet, hogy későn, Eugen, mert

ma fizetést kaptak. Nagyon sietsz?
EUGEN Már nem, szívesen várok. :Ejfél utánig kell várnom?
MILUTIN Jóval éjfél utánig, kicsi Eugen ...
EUGEN Mért mondod azt, hogy kicsi Eugen, mint valamikor az apád?
MILUTIN így mondom én mindenkinek, aki nem olyan rossz mint én .. :.
I. IVO .No, most már gyere, Milutin, gyónni reggel is gyónhatsz ...
II. IVO Hagyd őket békében, nem látod, hogy régóta ismerik egymást?
MILUTIN Jobb, ha most elmész, Eugen, nincs itt semmi keresnivalód.

Várj meg a lakásomon, vagy van már más szállásod?
EUGEN Nincs más szállásom. Te hol laksz?
MILUTIN Az özvegy BaskoleitnénáL Ott kérdezd meg, melyik a szobám,

téged beenged. :Es biztosan megvárj ám!
EUGEN Biztosan megvárlak.
KOCSMAROSN:E (hevesen) Gyerünk, Milutin, énekelj, kezd újra. Min

den dalt, amit csak ismersz. Hallani akarnak valamit az emberek.
MILUTIN (énekel)

Grúz vagyok én, rabló fia,
(Lassan elhalkul, akusztika-változás.)

EUGEN Mulz szebája egyszerű volt: benne egy ágy, asztal helyett egy
láda, székek nem voltak, és a falon egy szög a hegedű számára. A
szög mellett az Isten anyjának kicsiny képe felfüggesztve. A kél>
valamikor elszakadt, de Mulz ragasztópapírral megfoltozta. Levet-



tem a falról, megcsókoltam, mert ez Milutin testvéremnek a képe
volt, a kis Mulznak a képe, akivel együtt kucorogtunk fönt a Bajt
hán. Sem a püspök, sem a plébánosok, sem a jámbor lelkek nem
ismerték őt. Bár minden idegen volt számomra, mégis a suntori ko
lostorban lévő cellámra emlékeztetett, és amíg néhány percig ott
tartózkodtam, igazán a saját cellámba képzeltem magam.

(Akusztika-változás, vendéglő, énekkar kísérő énekével aláfestve,
amely halkan, de érthetően énekel egy verset, mialatt Baskoleitné,
a szobaasszony határozott hangja hallatszik.)

'SZOBAASSZONY Készítettem valami harapnivalót. Biztosan éhes ...
tehát először is egyék rendesen. Nem tudom, mit akar Milutintól,
egyáltalán nem is akarom tudni, de mondok egyet: ne tegyen elle
ne semmit: ő még sohasem tett rosszat. 0, mit is mondok, rosszat,
ez az ember olyan, mint valami szerit. Nem ... nem szégyenlem ki
mondani. Ha én elmondanárn, amit még senkinek se mondtam el ...

EUGEN Mondja el.
SZOBAASSZONY Ez mindent elajándékoz a gyerekeknek: agyerekeket

ugye, nem kérdezte meg, amikor Milutint kereste? Pedig akárme
lyik gyerek megmondta volna, hol lakik. Egyesek kicsit bolondnak
tartják, mert mindenét szétosztja, és ha ideje engedi, a gyerekek
kel megy sétálni. De én hiszem, amit hiszek, hogy ez félig szent. A
plébános nem szívesen veszi, hogy mindig együtt van agyerekekkel,
mivelhogy sokáig börtönben ült.

EUGEN Börtönben is ült?
SZOBAASSZONY Nem tudta? Tíz évet ült, s tíz évig járt a bányába dol

gozni ... és már húsz éve van nálunk ...
EUGEN És senki sem ismerte őt!

SZOBAASSZONY Senki sem ismerte. Mondom magának, csak kevesen
vannak a faluban, akik nem ismerik, de magát éppen azokhoz
küldték. Nem hiszem, hogy a plébános tudná a nevét ...

EUGEN Nem tudja a nevét. Ezt mondta csak: nem ismerek névszerint
minden szemét népet.

SZOBAASSZONY Úgy! És ő, a plébános, ezt nem mesélte el, hogy eb
ből a szemét népből valaki, még pedig Milutin, kitaníttatta a fiamat?
Pap akart lenni, a Julius.

EUGEN Julius?
SZOBAASSZONY (sírva) Sajnos nem sikerült a dolog. Ellentétbe ke

rült a püspökkel a beszédei miatt, és később,... később... elzül
lött és tönkrement. Többé semmit sem hallottam róla: valahol ka
tona lehet. Pedig már diákonus volt. 0, mennyit mesélhetnék, itt
mindenki tudja: hogyan jött egy hölgy kocsival, és itt a szobában
térdre esett Milutin előtt és úgy hálálkodott ...

EUGEN Semmit sem hallottam erről.

SZOBAASSZONY Nem fogja elhinni ... pedig ez az igazság: itt térdelt,
sírt, hálálkodott Milutinnak, mert ő ...

EUGEN Mít tett érte?
SZOBAASSZONY Azelőtt rabló volt, ezt talán maga is tudja, s a hölgy

annak a rablóbaridának kezeibe került, amelynél Milutin volt. S
amikor azok ártani akartak neki, megmentette a szégyentől. Szép
fiatal asszony lehetett. Titokban kiszabadította, és sok pénzt adott
neki. Nagy öröm volt a faluban, mikor a hölgy itt járt: az összes
pénzt visszahozta Milutinnak, s ő pedig ... mit gondol, mit csinált



a pénzzel? Szétosztotta ... itt a faluban minden szegény ördögnek
adott, igen, erre volt képes, a Milutin mondom magának, soha-
sem ártott senkinek, Milutin jó ember .
(Akusztika~változás.)

EUGEN Mialatt Mílutinra várakoztam, hosszan elgondolkoztam a mon
dáson: sokan élnek gyűlöletben, akik azt gondolják, hogy szeretet
ben élnek, és sokan azt gondolják, hogy gyűlöletben élnek, akik
szeretetben élnek. Mivel Milutin nem jött, elaludtam, s amikor
hosszú, mély álomból felébredtem, besütött a nap a szobámba, és
ott ült előttem az ágy szélén Milutin ...
(Akusztika-változás, bent.)

MILUTIN (halkan) Egész éjszaka azon töprengtem, miért tetted meg ezt
a hosszú utat, hogy engem meglátogass ...

EUGEN Kértem az Istent, hogy mutassa meg azt az embert, aki ezen a
földön a leginkább hasonlít rám és a te nevedet nevezte meg ...

MILUTIN (bosszúsan) Azt kell hinnem, hogy gúnyolódsz velem ...
EUGEN Bocsáss meg, de ilyet én nem teszek, mert ...
MILUTIN Hallgass! Ne mondj semmit. Nekem míndegy, miért jöttél.

Örülök, hogy itt vagy. Egyébként mindig szerettelek volna viszont
látni, mert szép volt ... valamikor ott fent a Bajthán... amikor
együtt üldögéltünk, este ... akkor ... emlékszel még?

EUGEN Adohányod ...
lJIILUTIN A dohány, amit a Bajthán szívtunk ... Szereted még? Csiná-

lok belőle egy cigarettát ...
EUGEN Azóta se szívok.
MILUTIN Akkor szíjj most velem. Akarsz?
EUGEN Igen ... adj egyet ...
MILUTIN Ízlik?
EUGEN Nagyon, ízlik.

(Akuszika-változás.)
EUGEN Ízlett, az első cigaretta, amit ötven év után szívtam, s életem

ben az utolsó: újra éreztem a rablódohány kellemes kaparását mé
lyen a torkomban. Nem sokat beszéltem Mulzcal. Fáradt volt, nem
sokára lefeküdt és elaludt. Én pedig bejártam az egész piszkos fa
lut, beszélgettem az emberekkel, és szívem szomorú lett, mert sok
sok ember szerette Begunában Mulzot, noha neve' nem terjedt túl
azon a tíz utcán, ahol Beguna szegényei laktak. Engem viszont, bár
csaknem mindenki ismert, úgy látszott, nem szeretnek. Magammal
akartam vinni a kolostorba Milutin testvéremet, de este az emberek
összefutottak a ház körül, a gyerekek kíngráltak piszkos ágyukból
és jöttek szakadó ingben özvegy Baskoleitné háza elé, s Mulz rám
mosolygott és bocsánatot kért. Eltávoztam a faluból, mellékutakon
lopóztam vissza Grúziába, és suntori testvéreim arcán is láttam a
~únyt, mikor hazaértem, mert megelőzött a hír, hogy csalódtam.
Senki sem értette meg, hogy nem ért csalódás. Visszavonultam egyik
kolostorunkba fönt a Bajthán, hallgattam, mint ifjú koromban, a
szél süvöltését, néztem a. tehenek sovány tőgyét, és életem hátra
lévő részét imádságban töltöm és elmélkedem ezen a mondáson : so
kan gyűlöletben élnek, akik azt hiszik, hogy szeretetben élnek, so
kan azt hiszik, hogy gyűlöletben élnek, akik pedig szeretetben élnek.

Csanád Béla fordítása



ESZMEK ES TÉNYEK
VI. Pál pápa, mint ismeretes, Szent

Péter és Pál apostolok halálának ti
zenkíleneedík centenérduma alkalmá
ból még február 22-én meghirdette a
"hit évét", amely most, június 29-én
kezdődött és 1968 június 29-ig tart. A
pápa óhaja az, hogy eboen az eszten
dőben a világ valamennyi katolikus
templomában sorozatosan mutassanak
be könyörgő és hálaadó szentrníséket
a hit adományáért, a szószékről pedig
előre kidolgozott terv szerdnt igyekez
zenek megvalágítaní és jobban meg
értetni a ikatolikus hit lényeges tar
talmát, kitérve azokra a dogmatikai,
erkölcstani és egyházkormányzati kér
désekre is, amelyek a híveket foglal
koztatják. Nyilvánvaló, hogy az ilyen
írányú tájékoztatás folkozott mérték
ben feladata a katoliikus sajtónasc is
ebben az időszakban. Hogy általában
rnílyen körben és Irányban, arra vo
natkozóan az Informations Catholi
ques Internationales már június 15~·-i
számában több f1gyelemre rnéltó írás
sal lépett elő, amelyek Iközül főleg

Maurice Bellet fejtegetéseit és a lap
által megszelaltatott kilenc neves teo
lógus nyilatkozatát érzem eligazítönak.

•
Nem ritkán hallani napjainjkban,

olykor fájó panaszként is a vallomást:
"Elvesztettem a hitemet." Többféle
képpen érthető és magyarázható ez a
kifejezés - állapítja meg Maurice
Bellet -, az azonban bizonyos, hogy
igen valóságos folyamatot jelöl. A hi t
től való távolodás, a közőmbössé vá
lás, majd a gyakorlati és elméleti ate
izmus a XVI. század óta mind álta
Iánosabb jelenség, kiváltképpen a nyu
gati országokban. Az elszakadás mér
téke í,gy, már e sorrenddségből kítű

nŐeTI, igen különböző lehet. Az első

lépés hozzá a vallás gysíkorlásának
abbahagyása azok részéről, aJkilk
egyébként hívőnek mondják magukat,
mert mícsoda alapokra támaszkodihat
annak a keresztény embernek a hi te,
akinek szemében a szentségek nem
számétanak semmit? Könnyen belkö
vetkezhet a második lépés, amiikor az
ilyen "hívő" előtt kifejezetten kérdé
sessé válik maga a hit is, éspedig az
egyház irányálban vagy Krisztus irá
nyában, vagy míndazt illetően, amit a
kereszténység értéknek ,te!lcint.

lrja Mihelics Vid

Belle! főleg azt igyeikszJiJk feltárni
dolgozatáibaJn, hogy az ő ~yc;sés~
lelései szerint mível magyarázzák hl
tÜlkiIlelk ilyen, elóbb úgyszólván "tu
dattalan" később pedig színte "auto
matikus" el\l1esztését ezek a kereszté
nyek. Az al:álbbi öt pontban összegezi
érveiket:

1. A vallás a dolgok elavult és kez
detleges felfogása. Tartozéka egyéni
leg a gyenmekkornak, az emberiség vo
natkozásában egy túLhaladott világ
képneIle A f'eLnőttJkoI1ba jutás és a na
gyobb tudás tehát szülkségszerűenmeg
rendíti a hitet. A tudomány. világa
nem' fér ÖSISze a hit világával, mert a
vallás nem állja ki a bírálatot. A ke
resztény hit ennek nyomán olyan áb
randnak látszik,' amely az érteLmi
gyöngeség állapotát jelzi.

2. A vallás nemcsak a rnúltban le
hetett eszköz másoknak szolgaságban
való tartására, de a vele kapcsolatos
politikad maradiság rníatt ma is ellene
van a: feltör~vő népeknek vagy nép
réteg/eknek, a meghunyászkodást hir
deti nekik és csak akikor nyugszik be
le jogaik elismerésébe. amikor már
megszerezték rnagukmak ezeket a jo
gokat, valórában tehát nem gondol
másra, mint a sajM életbenma!t'adá
sára. Amellett a vallás táplálja a neu
rózisokat is, mert ellensége az ösztön
nek. Azzal az ürüggyel, hogy felemeli
az embert, egészségtelen kényszert al
kakmaz Irárryukbam, rögeszmékkel és
keserűséggel telíti öket.

3. A katolikus vallásban kétségíkí
vül vannak pozitív értékek is. Igy pél
dául a testvériség kinyilvánítása és
kívánalma. magának Krísztusnak pél
daadása, Istennek szeI1etet!ként való
felfogása: míridezek valóban nagy ér
tékek, csalk sajnos, elérhetétlenek. Leg
alábbís a gyakorlatban. A keresztény
ség által javasolt eszmény túlmagas.
vagy annyira vegyül túlzott előírások

kal, hogy légüres térben lebeg.
4. A vallás rnindenképpen "részle

ges", vagyis nem egyetemes, halllenl
egy adott társadalmi. környezetet, cso
portot vagy kultúrát jellemez. Nem ki
vétel a kereszténység sem, holott amit
hangoztat, éppen az egyetemesség, a
cél pedig, amelyet ldtüz, az az álla
pot, amikor az egész embel'liség egy
ségben és békességben él. A valóság
ban viszont intézményeível és dogmái-
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val úgy hat, mBnt félke a szabad em
beri !Kapcso lato:klnlllk.

5. A hitben azaz értelme fontos,
amellyel túbhaladja az egyszeru hu
manízmust, ez az értelme azonban
nem jut ténylegesen kifejezésre. Amit
Krisztus meglátásainak és fel ísmeré
seinek lehet rnondani, azokat a vallás
nagyonis többértelműen juttatja kife
jezésre.

Na,gyjábain ezek az öt pontba fog
lalt állátasok és feltevések, amelyek
oly könnyen hangzanak el napjaink
ban, szülrk Bellet szeránt azt az el
fordulást, majd lázadást és ellenséges
séget, a "tú lhaladottságna!k" azt az
érzését, amely a hit elvesztésére ve
ret. Nem kétséges azonban, hogy a hi
teles hitnek le kell tudnia győzni afel
hozott nehézségeket. A hitet azonban
a maga "hiteles" voltában és "hitele
sen" kell hirdetni - szögezí le Bel
let. Le kell tehát frláiltall1li. róla az
olyan értelmezéseket és a hozzájuk
kapcsolódó szellemi beállítottságokat,
amelyeknek gyakorlati kihatásai tá
pot adhatnak a negatív megítélésnek.
Mi volt itt a helytelen és mi rnost már
a tennivaló?

1. Az elengedhetetlen hűség a hit
Ietéternényhez és a szent hagyomány
hoz nem jelentheti azt, hogy a ke
resztény ember minél jámborabb, an
nál inkább hátra nézzen és a jelent
meg a jövőt illetően gyermekded ma
gatartást tanúsítson. Ki kell dombo
rítani annak az ú jszer űségnek állandó
vonását, amely a kereszténység sajátja,
hiszen az "új vallás" csak akkor ma
radandóan "új", ha mindig újabb .
Nem szabad tehát a kereszténységet
semmiféle politikai és társadalma
rendszerhez, semmiféle kulturális idő

szakhoz 'kötni. A keresztény ember
nek cselekvően kell törekednie már
az időben is "Isten országa" felé, k ü
lönben megtagadná a kinyilatkozta
tást, amely a folytonos haladást tette
az emberiség feladatává.

2. A vallás valóban "embertelenné"
.válnék, ha az értelern 'kikapcs olásá
val útját állná bármi téren a krítiká
nak az ember szellemi érlelődésének.

Az embemek folyvást kutatmia J<pll
az igazságot, válalva ekként a kuta
tással járó kock ázatokat is. Nem sza
bad bizalmatlanságot tanúsítani a sza
badság iránt, mert ha igen, aklkor a
kereszténység kőInalyen ellentétbe ke-
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rül nem csupán az "emberi" vagy
"t.erlmészetes" értek.ekikel, hanem a sa
ját értékeivel is. Végtére az evangé
lium nem valami lehúzó kegyesség
könyve, hanem az ember felszahadu
lásánalk bejelentése.

3. OV'akodjUIJ!k attól, hogy a "ter
rnészetföl öttíre" való h ívatxozással a
szígorúan vett hibtételeken 'kívül bár
minek is abszolút tekintélyt tulajdo
n ítsunk, Elég példa adódott már arra,
hogy amd:t egyes egyiházlak abszolút
nasc nyilván ították, késObb már előttük

is viszonylagos lett. Gondoljunk csalk
a szentírasmagyarázatokra, vagy a de
mokrácia kánhoztatására, Ha tehát mí,
keresztények, sziklaszil árd meggyőző

désünknek valljuk, hogy a hit nem
kerüllhet ellentétbe a tudomány iga
zolt eredm ényeível. a:kIkor ne nézzük
gyanakvással az értelem önálló m ükö
dését. El kell ísrnemünk a ' "wve<i€s
jogát" is, mert enélikül méltán vádol
nának. minket azzal, hogy korlá tozni
szerétnők a kutatást. Tudományos fel
tevések elbírálásában csak befelé és
mellé!kesen érvelhetünk dogmatikus
igényekkel

4. Ha az ellenségesség sajn álatos
módon még míndíg egy ike az alapvető

viszonyoknak az emberiség életében,
nelkÜll1k az egyetemes szer étet jegyé
ben nundenkor il "legegyetemesebb
jóért" kell síkra szállnunk, Ennek
munkál ása és nem az "egyház érde
ke" itt a keresztény magatartás első

szabálya, mert különben szándékosan
figyelmen kívül hagyhatnánk bizonyos
igazságokat, csakis azért, mert feszé
lyezőlk.

5. Sokan azok k öz ül, akik elszakad
tak a hittől , főleg azt vetik a keresz
ténység szem ére. hogy a valóságban
nem az, aminek magát rnondja és
aminek lennie kellene. Egyetlen hite
les és hatályos cáfolata ennek az
egyéni és a k özöss égi tanúságtétel. A
feladat, amely reánk hárul, egyáltalán
nem könnyű - hangoztatja Bellet.
Könyörtelen bírálat aIákell vennünk
mindenekelőtt a saját hitünket és en
nek megnyilvánulásart, mert állandó
az eltorzulás veszélye. Meg kell ta
lálnunlk továbbá és ki kell dolgoznunk
a keresztény hit tartalmának és értel
mének időszerű bemutatását, újra át
gondolva mindent aszerint az igazság
szerint, amelyet a kezdetben kínyílvá
nított és ma is mond Jézus Krisztus
Le1Jke. •



A kilenc teológus, akó. elmondta,
hogy mit várna a "hit évétól", Chrís
tian Duquoc, Yves Congar, Hans Kűng,

Johannes Metz, Jorge Mejia, Edouard
Schillebeed~x, Xavier Murph, Karl
Rahner és Roberto Tucci.

Duquoc szerínt a legfőbb feladat
az áthagyományozott hit elmélyítése.
Erre vonatkozóan VI. Pál pápa azt a
kívánságát fejezte Ici, hogy az elő

adók inkább a teológia régi mestereít
kövessék. de nyilván hiba volna ezt
úgy értelmezni, hogy zárkózzunk el
azoknak a legújabb kérdésekinek tár
gyalásától, amelyeket kortársaink, hí
vők és nem-hívők tesznek fel a ka
tolicizmusnak Rá kell mutatní arra,
hogy a mí hlttételeink mennyíben je
lentenek erőforirást a gondolkodás és
a cselekvés számára. Világos azonban,
hogy egyedül a szavak nem elegendők.

Amíg például a katolikusok békevá
gya csupán általános szólambam jut
kifejezésre, addig még e béke tekin
tetében sem igazoltunik semmit. S így
vagyunk a kor legtöbb drámai problé
májával. A "hit éve" akkor lesz si
~es, ha a világ közvéleményének
tényleges befolyásolása írányában
"galvanizálja" a katolikusokat. Okos
ság és bölcsesség mellett bizonyos me
részségre is szükség,e van ma a hi t
nek.

•C0":!1ar a ,,hit évének" meghírdeté
set részben a nyugtala:nsá,g légkörével
magyarázza. Ennek a nyugtalanságnak
eloszlatá~a. bátor előrehaladást, egé
szen POZItiV kezdeményezéseket köve
tel. Elsősorban a hitnek olyan korsze
rű megvilágítását és kifejtését kell
nyúttani, hogy azt minden jóaJkaratú
felnottember megértse és elfogadhas
s~.. Elengedhetetlen ehhez az alapvető
'hitigazságok megkülönböztetése a be
lőlük levezetett másodlagos hitigazsá
goktól és az előbbieknek homloktérbe
állítása, ami a hi t tartalmának nem a
csölekentését, hanem az újrarendezé
sét hozza magával. Arról sem szabad
megfeledkezni, hogy míután a hit kö
rül tapasztalható nehézségek zöme a
múltból örökölt bizonyos megfogalma
zások miatt keletkezett, valóban itt az
ideje, hogy olyan új fogalmazásokat
keressünk, amelyek figyelemmel van
nak a mai gondolkodási módokra,

Utóbbinak szükségét Kűng is kd
emeli, amikor két kívánalmar jelöl
meg. Az egyik az, hogy ~besítsülk

hiti.ilniket ma,gáInak JézusrlIak üzene1ié.o
vel és az apostoh egyiház üzenetével.
,,még aikJkor is, ha ez megjpróbáltatás
sal jáxlhat a jelenlegi egyház számá
ra". A másik az, hogy "lefordírtsulk"
hítünket a modern gondolkodás nyel
vére és számára, "Elen~tetlene!k:
továblbá a cselekedetek is, éspedig
nem egy egy~politika szükségleteí,
hanem Jézus Krísztus evangélíuma
szerűnt,"

Nem kétséges - mond[a Metz -,
hogy a pápa a "hit éVéne!k" meghar»
detésével a hit megerősítését célozta
a hitet fenyegető bírálatokkal szem
ben. Ennek azonban meglehet az a
kockázata is, hogy zárólja az egyház
megújhodását, "Én míndenesetre azt
kívánom, hogy ez az év segitse elő

az egyháznaík és teológiának megúju
lását, főLeg ami a modern, szekulart
zált és ateista társadalommal szem
ben való felelősséget illeti. A törté
net folyamán .az egyház nem m:indlig
tett eleget a szerétet követelményei
nek. Azokat a történelmi hibákat, ame
lyek a társadalom írányában terhelik,
nem teheti jóvá csupán egy új elmé
lettel, sem a dolgok új megértésével,
hanern csakis új gyakorlattal. A Po
püiorum Progressio körlevél megadja
egy Ilyen gyakorlat programját, Sze
retném, ha ezt a körlevelet nem csu
pán úgy tekintenélk, mínt emlékezte
tőt a világ számára, hanem mint új
feladatot is az egyház számára. Újból
meg kell találnunk a módot keresz
tény hi tünlk teremtő és kritíkad tevé
kenységére a modern világban. Ezt a
világot semmiféle teológiai elrnélke
dés nem győzhetd meg egymagában,
tanúí is kellenek a katolíkus szellemi
ség új típusának. Én mándenesetre
bízom a hétben, nemcsak a keresz
tények, de magának az egyháznak a
hitében is. A holnap problémáit
ugyanis nem oldJhatjáJk meg elszige
telt egyének. Azokat csakis intézmé
nyek oldhatják meg, amelyek megér
tették, hogy nem az ember krítíkaí
szabadsága ellen létesűltek. hamern
azért, hogy bíztosítsák és szalgá1jálk
ezt a Ikritilkai szabadságot."

Mejia az egyli.lk legfólYb feladatot a
Mt megti.szrtításáJban és megszabadíté
sában látja az olyan eliképzeléselktől,

amelyek nagyoll'l elemiek és gyerme
Ikesek. A hitnek tudatos és határozott
állásfoglalássá kell váJJnia Isten és a
villág irányában, armi a keresztény em-



ber éJ.etW,relét is megszabja. Bizonyos,
hogy a hi,tet ma nehezebb én, mirnt
az elmúlt ídőkben. Ambár nem volt
:még nemzedék, amelyet meg ne !Icisér
tett volna ez a gondolat, nem vitás,
hogy napjaúmikban a keresztény hívó
iket jobban fel kell készíteni a tan és
ezzel kapcsolatos hívatásuk tekinte
télben.

A nagy probléma, amellyel ma
5zembekerill.tü:nk, annak megállapítása
és tudatosítása, hogy vadójáoan mi a
keresztény hiJt tartalma - jelentette
kii Schillebeeokx. TegIliaIp még a hí
vek elfogJaJdtálk a hitet és meghallgat
táJk a tanítóhivatal oktatását anélíkül,
hogy próbdH1áIk volna értelmezni an
nak tartalmát. Egés2í€iI1 más a hely
zet napjainkban. Az az ember, akí ke
reszténynek vallja magát, hinni aikar
a hiteles dogmákban. de főleg a fia
talok, köztük a fiatal papolk is, egyre
dnIkáJbb felteszik a kérdést: mí a hit
szílárd, CSOl'Ibítilmtatlan magva? A
lPrü'blémát súlyosbítja az a szakadék,
amely mínd észoevehetöoo a rnú'ltból
örőkő1t trnegj'ogalmazásolk és a jelen
kaI'li gondolíkodás fogaírnaí között.
"Nem hiszem, hogy a Bultmann-féle
mítosztalanítás meg,felelő és .kielégítő

megoldásokat hozna. N€IIl1 megoldás a
siránkozás sem azon, hogy veszendő
be rnegy a hit, s nem megoldás a
múltbeli formulék egyszerű ismétel
getése sem. Üjra keH értelmezni a
dognná!kat, éspedig húségesen - a szó
katoljkus éJJtelmében - a nagyomány
hoz és az egyház tanítóluvatalánoz.
Amdlwr az egyház valamely hrtagazsá
got tévedlhetetlenül meghatároz mín
di~ szorgosan meg lkeH vizslgálni, hogy
ma IS az, amít az egyház valójában
meghatároL'Jott. A keresztény hit ma
kétségkívüí válságon megy ált, ami
esetleg sokba kerülhet. Én magarn
~ni~ derűlátó vagyok, mert meg
gyoződesem, hogy ez a mai válság ép
pen a növekedés válsága."

Mu,rphy szerínt a "hit évében'' nem
annytra a hittételek fej!tegetésével kel
lene foglalkozní, mint solkJkal inkább
~l, hogy ,miként nyíthatjuk meg a
hIVek szernét és fülét embertársaék
szüikségletei és szenvedéseí íeánt bár
hol is legyenek ezek, A múltiban a
keresztény Mvő mindenekelőtt azt ta
nulta, hogy kincsként ö!l.elje magához
a ~itet, védje meg azj1; a világ ártal-

. maItól. Ateológ:us ugyanak!kor főleg
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a lk:ifeje2Jések és a tanbeli magyaráza
tok tisztaságán és szabatosságán fára
dozott. Maga a Szentszék IÍs míntha na
gyobb gondot fordított volna a hagyo
máJJIy megőrzésére, mirnt Krísztus je
lenlétének tanúsítására a vrlágban.
Most tehát elsősorban az a kötelessé
gűrnk, hogy ne csupán hangoztassuk
Krísztus jelenlétét kÖZJtünk és az egy
házban, hanem igyekezzünk megva
lósítana azt, amit ez a jelenlét mond.
Ebből az okból az egyháznak is felün.
kell vizsgálnia gondolaodásí és cselex
vésí rnódjait és erőteljesen keresztül
vinJIllie megújhodását, S bármennyire
igaz, hogy szükség van a hittételek
korszerű megvílágítására értelmi szín
ten is, ma még szüikségeselbb, hogya
keresatény -emberek valóban odacsat
Iakozzaneíc Krisztushoz, vagyis hason
ló magatartásra törekedjenek, mínt

.amilyen Krísztusé voLt.

RUehner a sok kívánalom közül,
amelyeket fedsorolhatna. csupán egyet
említ fől, azt nevezetesen, hogy az
evangélium hirdetői ebben az évben
tőlüJk telően igyekezzenek úgy előadini

a régi és hiteles hitet, hogy azt való
ban megér-thessék a mai emlberek.
Ebből következik, hogyamilkor be
szédre készülnek, ne a jámbor embe
rekre gondoljanak, illetve azokra, aki
iket [árnboroknak vélnek, hamern el
sősorban azokra, alkilk nem ülnek ott
a szcszék alatt: a kételkedőkre, a ha
oozókra, a nem-nívőkre, az ateistálkra.
Ha ezt a sokféle mai embert tartják
szemelött, akkor majd rájönnek arra,
hogy fejtegetéseiket a hit lényeges
tartalmára keld összpontosítaniok.
Amit meg kell ragadndok, a keresz
tény hit központí magva: Isten, az
ígazi vallási megtapasztalás lehetősé

gle, Jézus Krísztus, De rruimdenekelőtt

és mindLg KJJ'isztusrÓ'1 kell beszélni,
annál is inkább, mert egyáltalán nem
nyilvánvaló és magától értetődő a rno
dern ernber előtt, hogy az embenség
egész története és üdvössége egyetlen
"elmbe.l're" öszporitosuljon. A kérdés
nagyon rnély átgondolására van szük
ség, hogy ezt a sarkalatos keresztény
tételt elhíhetövé tudjuk tenni a maé
szellemiség számára.

Végül Tucci ail:)ból indul ki, hogy a
"hit érvének" megíuedetése nyilván
főleg lellllcipás2ltori és hitterjesztőí ok
ból történt. Nem lehet szó csupán ar
ról, hogy a keresztények megőrizzék



hitüket, hanern hogy atkklmrt erősöd

jék meg bennük ez a .hdt, hogy ne eftY
azerű és törékeny lemezként ússzék
míndermapí étetÜJk felszínén, hanern
mélyen belegyökerezzék éIletrüikbe. CSaIk
ebben az esetben nem renditik meg a
hitet azok a változások és problémák,

A KIS ÚT

•

amelyelklkel a mai nemzedék vívódik
Vajon á. hit valóban hozzásegiti-e az
emJbereket, hogy megrt:alá1ják helyülket
a mai szekularazált emberi !kiöZlÖssép.;
ben és ugyanakkor el&bre is Vligyék
annak fejlödését? Ez számunkra a kor
eg,yi/k legnagyebb kérdése.

"Többször hallottam idősebb lelkipásztort panaszkodni, ,hogy mem jönnek
a hívek lítániára. \Komoly önvizsgálat után rájöttem, hogy jómagam is csak
vdvariasságból maradok ott, különösen, ha szentmise után tartják. Úgy érzem,
hogya ,litánia már elavult, a mai kor emberének más az igénye. Helyesen gon
tiolkodom-e? Beszélhetek-e így ,híVlŐ katotikus létemre?"

A litánia valóban ős'régi imaforma.
Litámáinik tartalma keresztény, for
máj'UÜ{ azonban még a kereszténység
előtti időkre nyúlik vissza. A "litánia"
szót gÖI1öglből közvetítette a latin. Any
nyit jelent mint kÖIlyÖI1Ö@Ü. A keresz
tény ókor végefelé a jloéröimának bi
ionyos meghatározott formáját mond
jáik Iitániának. Az előimádkozó sze
mély könyörgéseket, szándékokat, ké
l5Őbib megszöldtásokat sorol el, a nép
mindJi:,g ugyanúgy válaszol "irgalmazz
nekümlk" és "hallg~ssmeg minket",
mindig ugyanúgy válaszol: "irgalmazz
lényegéhez tartozik az ismétlés. Az
előimádkozó elmondta a választ is,
amelyet a nép egyszer, háromszor, öt
ször vagy akár hétszer is megtsmételt.
Szellemesen jegyezte meg valakí, hogy
a litánia olyan levél, amely címzések
ből és megszólícásosoból áll, tartalma
pedig egyetlen mondat: a könyörgés,

A. l1táJnia eredetileg magánímádság
volt. Az egyházilag jóváhagyott Iítá
niáik közül is egyedül a Mindenszen
tek litániája került be az egy/ház 'hi
vatales liturgiájába (keresztjáró na
polk, papszentelés, Nagyszombat stb.).
A többi öt jóváhagyott látánia nem
szorosan vett l<itul'gikus imádság, ha
nem a népi ájtatosság körébe tartozik.
A litánia keletről származott át a nyu
gati egy/házba, s arrnak köszönheti i t
tení díadalútját, hogy a nép nyelvén
végezték. Ak,eletli egyházban, ahol a
hívek jóval hosszabb ideig értették a
liturgikus nyelvet, mint nyugaton, a
Iitánía sohasem játszott akikora szere
pet, mínt a latin egyiházlban. A litánia
széleskörű elterjedésében pszichológfai

okok is közreiátszottak. Freud muta
tott rá először, ihogy a monoton ismét
lések, amelyek oly jelleitnző!k a litá
niákra is, mekJkora tisztító erőt rej
teneik magukban. Megsmlbadítjálk és
kitis~títjáik a lelket a benne lerakódott
agresszív és egoista törekvésektől. A
megszólftások ~invoikációlk) érzelmi
töltésű képei és szímbólumaí a tudat
alatti gátlásrendszerekre vannak jóté
kony hatással, ezek a képeik ugyanis
még aikkor is (vagy annál inik:áJbb) ki
fejtiik. nyugtató hatásukat, ha nem ért
jük tökéletesen jel1entésüket.

A Iítánla az embert vallásosság köz
kincse. Epp úgy ismerik a Batusoföldi,
irással nem rendelkező prírnibívek,
mint a magas ilmltúráJjú babilóniaiak,
a fogság után zsidók (2 Mak 1, 23-29)
vagy a Jézus korabeli pogányok,
"AiIniilwr pedig imádlkoztok, ne szapo
rítsátok a szót, rnínt a pogányok, azt
gondolják ugyanis, hogy sok beszédű

kért nyermelk meghallgatást" (Mt 6, 7).
Ovidius és Horatius szerínt azért hal
rnozták az istenek nevelit és címeit,
hogy a solk szóval kdfálrlasszák az is
teneiket ("fatigare deos") s ezzel mánt
egy kíkényszerítséík !kérésülk teljesú
tését,

Ezt a felfogást kárhoztatja Jézus a
vahlásos zsidóknál is, akJiik "szíÍnleg
nagyokat imádkoznak" (Mk 12, 46).
Az Úo:- Jézus szavai természetesen nem
magyarázhatók úgy, míntha nem len
ne értékes, jó és üdvösséges Imádság
a litánia. Jézus nem em az ímeformát
kárhoztatja, hanem am a helytelen és
mágilkus szándékot, amikor vaIalki
:nagy szavak áradatáva!! kényszert
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akar gyakoroLn1i Istenre. Aki éjjele
ket töltött el ímádságoen, nem hely
teleníthetí azt, hogy sokat iJrnádlkoz
~:k, hanem az ima ,,irrlflációját" alkar
ja meggátolmi. Azt mondja, hogy akii.
Istenhez szól, tegye szíve egyszerűsé-

gében, teljes bizalommal és belenyug
vással Isten akaratéba. Ne akarja sa
ját akaratát rákényeszeríteru Istenre,
Ne mondjon többet, rnint arnennyire
belső fedezete van, máskülönben el
értéktelenednek még a legszentebb
szavak is. Olykor azonban méltó és
üdvösséges az ismétlés is . .Alffilikor na
gyon örülünk, vagy nagyon swmoríko
dunk például, az emberekinek is több
ször egymásutáln mondjuk el ugyan
azt. S jól tesszük, mert annak, arrp.i
valóban él a szívben és .kikívámkozék
OI!1Jlét, nem bíztosíthat elegendő teret
egy rövid szó 'vagy mondat.

Persze az lenne a tökéletes, ha oly
sok mondanivalónk lenne, hogy Isten
nel is annydt tudnáJnk beszélni, mímt
egy jÓlbairáttal, ha fclifoghatnáJnlk
az ő válaszát, és együtt lennénk vele
ebben a szent kapcsolatban. De kí tud
így Imádkozni? A keresztény áhítat
ezért lépett mindjárt kezdetben arra
az útra, hogy néhány tiszta és tisztító,
jó és tartalmas szót ísrnételgetve imád
kozzék. A válasz magába fogadja a
megszólítást, ennek tartalma pedig
kicseng a válaszokban, Az ismételten
visszatérő válaszok felerősítlik a tar
talmi rezgéseket, a megszólftások mél
tóságteljesen előrehaladó tartalma pe
dig feloldja a válaszok egyhangúsá
gát. Az egyszerű kéresnek túl hamarr
vége szakadna, a puszta ismétlés elfá
rasztana, így azonban ísméblésből és
előrehaladásból olyan erőtér jön Létre,
amelybenelidőzhet és megpihenhet a
hívő szív.

A litánia olyan mély és egyetemes
vallásos megnyilatkozás, ami sohasem
avul el, feltéve, hogy jól imádkozzák.
Az előimádkozó ügyeljen arra, hogy
tisztán, ví lágosan ütemesen ejtse ki
a megszólításokat. Az utolsó szótag
índokolatlan és bántó elnyújtása he
lyett egy ütemnyí csönd kövesse a
rnegszólftást, Arra keld ez a csönd,

•

hogy kicsengjen és elegendő teret kap
jQlIl benne a megszólítás tartalma. A
litánia ritmusa megkívánja, hogy a
válasz és az újaob ímvokácíó kÖZJÖtt
is legyen egy ütem csönd. A ritmus
megóvja a Iátániát, rnímd a gépiesség
től, mínd pedig attól, hogy szerteszét
folyó hangzavar legyen belőle. Ha
ritmikusan imádkozzuk a litániát, aik
kor rnajd Isten békéje és nyugalma
árad ki Imánécra, A Iitánda gyümöl
csöm ímádkozásához időre és türe
lemre van szükség, Ezért van az, hogy
aki végíghallgatott egy mai, népnyelvé
szentrnásét, annaik 'rendszerint níncs
már utána elég ideje és tüllelme még
egy litáníára is, nem szólva arról,
hogy ezt a közös imádságot egyébként
is könnyen paródíává, locsogó szósza
porítássa teheti a legkisebb fegyelme
zetlenség.

A látánia "helye az életoen" a szent
mise elején, vagy a vecsernye, ítíetve
a reggeli iJrna végén volt. Az esti mi
sék újbóli bevezetése szűkségképpen

csökkentette a litániák je1entőségét,

hiszen a szentrníse elején két litániát
is mondunk: a Kyrié-t és a tiioek kö
nyörgését. Igen jó szelgálatet tehetnek
azonban a litániák ot,t, ahol felszentelt
papok: hiányában nem tartható szerit
mise, Igaz ugyan, hogy a II. vatikáni
zsinat ilyen esetekben az Ige liturgiá
ját tartja kívánatosnak (a litáni,á1król
említés sem esik a Iiturgí'kus konstí
túcíóban), azonban ez olyan ideál, ami
gyakorlatilag még nagyon hosszú ide
ig kívíhetetlen. Marad tehát a litánia,
amit a hív,eIk maguk is imdákozhat
nak Egyébként is kár lenne, ha ve
szendőbe meanének a litánia értékei.
Az Ür Jézus maga biztat a könyör
gésre: "Kérjetek és adnak nektek, ke
ressetek és találtek. zörgessetek és aj
tót nyitnaJk" (Lk 11, 9). Az állhatatos
imádságról szóló hasonlata pedig ki
fejezetten felszólít a kérés és kopog
tatás rnegismétlésére: "Mondom nek
tek: ha azért, mert barátja, nem is
kelne föl, hogy kielégítse, alkalmat
lankedása miatt mégis fölkel és oda
adja amire szüksége van" (Lk 11, 8).

Nyiri Tamá•

Az ember a hit 6ltal sóhajt Istenhez: "Hiszek. Adj Uram valamit, amiben
higgyek." És Isten, az ó istensége, elküldi neki a reményt, egy másik élet re
ményét, hor/'u abban hÍf/í1l1en. A reménll a hit jutaltma.

Miguel de Unamuno
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NAPLÓ
HOLENDA BARNABÁS E.M~EZETE. 1967. fe!bJ:"uá[" 27-én távozott el az

élők sorából és benne a Vigilia régi, értékes munkatársát veszítette el. A mo
dem fizJika egyik legalaposabb hazai ismerője volt, és mmt ilyen másfél évti
zeden keresztül lelkes munkával igyekezett megísmertetní a Vigilia olvasóit
azokkal a forradaUmi változásokkal, amelyek a természettudományokban vég
bementek. Irásafnak nagy szerepük volt abban, hogy a magyar katolíkus köz
vélemény kezdettől fogva helyesen tudta értékelni a legújabb természettudo
mányos eredmények vílágmézetd vonatkozásait.

Holenda Barnabás a Szerit Benedek Rend tagja volt. Szerzetestariárí pálya
futása .során különböző gimnázíumokban tanított matematikát és mzikát, majd
a pannorshalmí fŐliSlkolán az elméleti fizjka tanára lett, végül, közel egy évti
zedig, a győri bencés gimnáziumot igazgatta. Lelkes tanár volt, akJi szerette az
islkolát és tanítványait, példaadóan leildisrmeretes volt mint igazgató. Kiváló
munkát végzett, amilkor az új követelményeknek megfelelően átdolgozta ne
Tes rendtársának, Borossay .Dávídnak Algebráját. Tanulmányadnak eredménye
képpen szép számmal tett közzé tudományos cikkeket és szívesen tartott nép
szerűsítő előadásaikat. De igazi szenvedélye az olvasás volt, a tanulás, eszmél
kedés: Isten világát akarta megismerni a tudomány fényénél.

Ez a világ éppen az ő fiatal éveiben kezdett egészen új oldadról megmu
tatkozll1i. Főiskolai tanulmányai során még a régi, ún. klasszikus fdzjkát ta
nulta - de köz!ben a tudós világ már nem tartotta kielégítőnek a természeti
jelenségek magyarázatára a régi elképzeléseiket. A kísérletek során például Iki
derült, hogy nem az atomok az anyag legkisebb építő kövei: ezelk maguk is ki
sebb részekből vannak összetéve és ezen felül az atom belsejében más törvé
1lYtík: uralkodnak, mint a makrokoamoszoan. De a régi felfogás kozmikus rné
retekben sem érvényes teljesen: a tér és idő nem független egymástól, mert
nagy sebességgel mozgó testeken megváltozák az idő folyása. A tudományban
módosult a fényről és az anyagról szóló felfogás. Mint kiderült, a fény bizo
nyos körűlmények között úgy viselkedik, mintha anyagi részecskék áramló
raja volna, viszont az anyag részecskéi hullámtermészetet mutatnak. A jelen
ség€lk objektív megfigyelhetőségével szermlben is kételyek merültek fel és be
bízonyosodott, hogy mínden fiizikai mérésnek megvannak a természet-szabta
határaá és ezért ismereteiinkiben szükségképpen van valamelyes határozatlan
ság. Ebből aztán az következík, hogya természet-törvények sem fejeznek ki
rníndenképpen érvényesülö szükségszerűséget, hanem csak statisztikai valószí
nűséget.

~rthető, hogy az idősebb tanári és tudós generáció nehezen tudott meg
barátlkozni ezekkel a merészen új gondolatokkal, sőt nagyon sokan meg sem
értették az elvont matematikai formulákiba öltöztetett forradalmi eszméket.
Holenda Barnabás a fogékony fiatalok sorába tartozott. Kitűnő matematííkaí
képzettsége volt és így közvetlenül az eredeti fOl.'1I"ásokiból ismernette meg az
új elméleti fizikát, szellemi frisseségével gyorsan bele tudott Illeszkedrri az új
gondolaz-válágba és ragyogó tehetségével a különböző tudományos közlemé
nyekJben szétszórt eredményeket logiilkusösszefüggéseklbe tudta hozni. Ez tette
lehetövé, hogy al~g egy-két évvel a na,gyfelfedezések után (1927-tól kezdve)
már összefoglalóan éatelrnezi és magyarázza az új fi~kát szakfolyóiratOlkibatn
megjelent cikkeiben.

A természettudománybari végbement felfogás-változás azonban nemcsak
a azorosan vett szakterületeken éreztette a hatását, hanem igen hamar kiderült,
llogy annaIk mélyreható világnézeti következményei is vannak, Amint nyilván
valóvá vált, hogy a XIX. század mechanísztíkus determínizmusa nem ta:rT1:lható
fenn a fi~lkráJban, elkerülhetetlenné vált, hogy a filozófia is levonja elbbő[ a kö
Tetkeztetéseket. Ennek a felismerésneik a nyomán hatalmas szellemi megmoz
dulás támadt: fízikusok, filozófusok, teológusok igyekeztek a tudormány ered
ményeit világ:nézeti szempontból elemezni, sajnos, mint ez hasonló esetelldben
máskor is megtörtént. rnost is sokszor illetéktelenül avatkozott be egyik tudo-
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máJny a máBdGmak a kérdéseibe - va,gy az egyik tudomány képVliselóje kellő

felkészültség néllkül akart a másik tudományágról véleményt mondaná,
Holenda Barnabás ezen a téren is a szerenesés kiivételek közé tartozott:

mint elméleti fizilkus alaposan ismerte atudomálny állásPQlIlll;ját, mínt pap kel
lóképpen fel volt vértezve fIilozófíai és teológia! tudással. Entnek birtokában
fogott hozzá tulajdoniképpeni életműve megvalósításéhoz: míridenkí számára
érthetóvá akarta tenni az új világképet és ,katoldlkus szempontból igyekezett
bemutatra amnad; [elentőségét, A klasszíkus fízíka egyik megteremtőie, a hívó
és tudós Newton volt ebben példaképe. Newton szelleméiben kereste a világ
ban a lélek nyomait, aztán az alkotásból igyekezett követlkeztetést levonni az
ALkotóra vonatkozólag,

Az emberi szellemnek a VIilágban való megnyilvánulásait nyomozza a "Tu
dat és reális vrlág" eímű összetogíaló tanulmányában a VigiUáJban. Jellemző

módon nem kész eredményeket közöl, hanem az egymással szemben álló véle
ményeket sorakoztatja 'fel, hogy ezemből mintegy önként bontakozzék ki a vég
ső Jeövetkeztetés:" A tudoménynak el ke1il. fogadnia az anyag fölött álló szel
lem létezését". Ugyanerre az eredményre jut "A fizikai tapasztalat határai"
CIÍImű cikkében, "A tudományb€ibizonyítja, hogy még az anyagi valágot sem
ismerjülk teljesen. - pedíg az anyagon túl még ott van a szellem, a lélek vi
lága ..." Bizonyos szellemi tevékenységet természetesen a régi természettudo
mány is elismert, de az nem látott mást, mínt a természettörvény szígorú ér
vényesülését. "A legiÚjabb felfogás szerínt azonbari a természettörvényből hiány
zik a szeros megkötöttség, csak valószínűség van és nem merev előrerendeílés. Az
új fizdka helyet enged a világban a szabad. választásnak, az emberi szabad
akaratnak is" ("Az atom titkai felé"),

De aJho[ az ember nem nyúl bele a dolgok menetébe, ott határozatlanság,
a véletlen uralkodílk, Ennek ellenére a világban még sincs anarchia. "Bámulat
talt Iátju'k, hogyan alakul a látszólagos zűrzavarból legfőbb rend ..." - idéZli
Einsteint és rnínt végső következtetést ezt 'V'onja le: "Ha ilyen csodálatos ren
det taJálUJlJk a világban, aJklkorr még csodálatosabb rendet kell a jelenségek mö
gött keresnünk. A rnű és alkotója egymásra utalnak" ("A mándenség élete"). Köz
vetlenül erre az Alkotóm mutat, sőt azt színte kézzel érinthető közelségbe hoz
za "A csfllagvilág kom" című tanulmány. A modern fiZlika \kutatói szinte tel
jes egyértelműséggel vallják, hogy a világban kellett Ienníe egy kezdeti iiJla
potnalk, amelyből a fejlődés elindult - ezelőtt csak "időtlen állapot" lehetett.
Ennek az értelmezése azonbari már kívül esík a szaktudományok termetén. "A
keresztény félfogás szemn,t az időtlen létező az Isten" - Irja és idézi Szent
Agostont: "Minden idő a Te alkotásod!"

Mindezekkel azonban Holenda Barnabás nem áHítja, hogya modem ter
mészettudomány bebizonyította az Isten létét, vagy az emben lélek hahhátatlan
ságát, Mint hívő nemcsak elfogadja ezt, hanem őszinte meggyőződéssel vallja
is, de mint tudós - tíszteletreméltó tartózkodással -csak annyit állít, hogy
a tudomány níncs ellentétben a keresztény hittel. "A fizdka eredményei meg
könnyítílk a hiílVő számára az Istenhez való közeledést, de magához a hithez más
is kell. Miként katolákus vallásunk dogmája leszögezi: a hittény a kegyelem
segítségével jön létre, mégpedig mímden mozzanatában".

Ebben, a mondatban, amelyet utolsó nyomtatásban megjelent cikkéből

idiézünlk ("Okság· és véletlenség a mindenségben"), benne van Holenda Barna
bás egész világnézete, tudományos és vallásos hitvallása. Ezt a f,elfÜlgást hir
dette egész életével és teljes életművével. És mert valóban meggyőződéssel tette
a magáévá, azért tudott rnásosmak is maradandó értékeket adni: tanítványai
nak, olvasóinek - és ezért emlékezünk rá mi is hálás kegyelettel.

(Borbély KamÍlllJ

AZ EUKARISZTIA TITKAROL szoro INSTRUKC!O. Csak három hét
telt el a Második Instrukci6 megjelenése (május 4.) után, 1967. május 25-én hat
vanhét pontból álló úja'\)b Instrukci6t adott ki a RítuSkongregáció. A dolkumen
turnot Letcaro bíboros, a Consilium Líturgícurn elnöke ellenjegyezte. A terje
delmes kiadvány míndjárt az elején megmagyarázza, míért volrt szükség erre
az új okIrnáJnyra. Több dokumentum szólt már edddg is az eukarisztía titlkáról:
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a liturgiáról kiadott Konstitúció, az első és a m.áso<filk: Instrukció, továbbá az
egylházról szóló dogmatikai konstlitúció, amely az egyiház és az euka11isz1lia tit!ka
közöttí vtszonyt ismerteti. Más zsínatí dokumentumok is fogJalkoztaík. az euka
rísztíával, nevezetesen az Okumeni2lInusról, a püspökőkJről, és a papokról szó
Iók, A zsilllati forrásolkJhoz más focrásolk is csatlakoztak: míndenekelőtt az
1947-,ben kiadott Mediator Dei ikezdetű liturgti:krus encfklíka, 8III1ely egyáltalán
nem avult el, hiszelll előkészítette a litWlgia megújulását. Nem egészen két év
előtt je1elllt meg az eukarísztía titkáról tárgyaló Mysterium fidei kezdetű en
cj,k[ilka (1965. szeptember 3.).

"Szü/k:ség van tehát arra - jelenti ki IJlStru.kciónk -, hogy ebből az egész
előadott doktrínából levonják a gyakorlatí következtetéseket." Ezt a célt akarja
elérni, egybefoglalja az elszórt helyeken lelhetö normákat és, amint azt ilyen
:km szokás, újakat is ad melléjük.

Erdemes röviden lajstrornba venni ezeket. ELőször összefoglalja az említett
forrásokoan található legfontosabb tanatásokat. 1. A mise vagy más szóval az Úr
vacsorája áldozat, 8III1ely állandósítja a keresztáldozatot; ugyanakJlWlr az Úr
halálának és felrtáJmadásának emlékezete, szent lakoma, melyben megújul az
úiszövetség. 2. A rnisében az áldozat és a szent lakoma egyazon titokhoz tar
tozik, az Úr vacsorájának vétele az érettünk áldozatot hozó Krísztussal való
kapcsolat, 3. Az eukarisztia ünneplése nem csupán Krísztusnak, hanem az egy
háznak is áldozata. 4. Ezért semmiféle rníse nem magám, hanem nyílvános jel
legű cselekmény. 5. Az eukarisztikus áldozat az egész keresztény kaltusznak
forrása és egyben tetőfoka. 6. Manthogy az eukarisztiában Krisztus van jelen,
azt imádni kell. 7. Az eukarisztia titkát tehát teljes tágasságában kell elfogadni:
a szerit színeIknek kijár a tisztelet rmimd a míse alatt, mind utána, ha azok
megmaradtelle. E dogmatíkus összefogladás után az Instrukció három részben
adja ki gyakortatt normáit.

Az első rész az általános alapelveket tárgyalja, Minden oktatás azt cé
lozza, hogy az eukarisztía titka középponti jellegű legyen, mégpedig az egész
egytházi életben. Ennelk oka az, hogy a többi szeritség és minden egyházá szol
gáiat, valamint a apostolság művei rmind az eukarúsztíához varinak rendelve.
.Az eukanísztía titka legyen mínden helyi jellegű egyháznak is középpontja.
Mínden helyi gyülekezetben, bármaly [eleritéktelen, csekély szárnú és szegény
legyen is, maga Kirisztus van jelen, és vele, az ő erejében egyesül az egész egy
házzal. Meg kelll tanítarü a híveket arra az igazságra, hogy "megbecsüljék azt
a jót, amely más keresztény felekezetek testvéreinek úrvacsorájában található.
Mékor ugyanis a szent vacsorában az Úr halálánaik és feltámadásának em
lékezetét ülik, akikor azt vallják, hogy Knísztus közösségeben akarnak élni
és dicsőséges eljövetelét várják".

A hívőket fel kell világosűtaní arról is, hogy Krísztus milyen küJ.Öillbözó
módon van jelen hívei között, Jelen van ugyanis mindig, amikor a szentírást
olvassák, jelen van ott, ahol imádkoznak, hiszen maga mondotta, hogy ahol
ketten-hárman együtt vannak hívei kJözw, ott van közöttük. Jelen van az
eukamsztía áldozatában, az áldozatot bemutató pap személyében, de leginkoob
jelen 'lan az eukarisztia szent színeí alatt, Az am1ített jelenlét-rnódolk valósak,
az eukarisztikus jelenlét azonban míndermél töIbib, mert itt küfönleges módon
jelen vsn az egész és osztatlan Krisztus. A következő szakasz azt a benső kap
csolatot hangsúlyozza, 8III1ely az ige-istentísztelet és az eukarisztia Iaturgiája
kőzőtt fennáll, Az egyház aláhúzza szándékát: mindkettőre szükség van: "Az
élet kenyerét mínd az Isten igéjéneIk asztaláról, mínd pedig Krísztus testének
asztaláról vegyék táplálékul." Nagyon fontos elv ez, rnert már hallatszottak
olyan vélemények, hogy rníndegy, honnan vesszük Isten kenyerét, az Igéből,

vagy az oltáriszentségből, Az áldozatban valló részvétel akkor a legtökéletesebb,
ha a hívek a mísében szentségíleg is veszüc Krísztus testét.

Az eukarisztikus részvételnek legyenek gyümöleseí a keresztény emJber
életében: "Iparkodjék jócselekedeteket végezni, Istennek tetszeni és helyesen
élni, a világot a keresztény lelikéségbe bevezetni és az emberek közösségeben
míndenképpen Krisztus tanúságtevője lenní." A gyermekek vallásos nevelésé
ben megfelelő módon gondoskoddanak a mise ísmertetéséröl, Az első áldozök
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elókészítésélben pedig arra törekedjenek, hogy "az első áldozásen meglásSiék.
hogy az valóban a Krisztus testébe való teljes bellleszkedés".

Az Instrulkció második ré3ze konkréten tárgyalja a köZJÖS míse-eészvétel
normáit. Mindenekelőtt a hívdk egységére kell törekedni, kerülll1i kell tehát
míndent, ami figyelmüket zavarja: vasár- és ünnepnapokon semmi esetre se
misézzenek más oltárokon. Fontolandó jó tanács: "Ezt, amennyire lelhet, más
napokon is meg kell tartani, elérésére a legjobb mód, ha a jogszabály szerint,
a papok, akik ugyanatbban az időben míséznek, koneelebrácíót végemek." Nyil
vános mísék alatt ne végezzenek kartmádságot, ne legyen a mísén kívülí pré
dikáció, keresztelés vagyházasságkötési szertartás. Nagyon megszívdelendő gya
korlati intelmet kapunk azzal az előírással, hogy gondosan neveljék a mí
nistránsolkat szolgálatukra, különösen a felolvasásra. Mert "a népnek joga van
ahhoz, hogy Isten ígéjével táplálkozzélk... a papok ezért gondoskodjanak ar
ról, hogy azt, amit ők vagy a mínístránsok előadriak, olyan világosan mond
ják, vagy énekeljék, hogy a hívők azt megérthessék". Sajnos, még mindíg elő

foroul a régi, értetlen nyelven végzett liturgia idejének rossz szokása, a sebes,
egY'hang\Í hadarás. A néppel végzett mísékben megengedett a kánon hangos
végzése, népnyelven csalk akkor, ha a püspöki kar a Szentszéktől az engedélyt
megszerezte.

Az eukarisztia ünnepléséről több figyelmeztetés szól, nevezetesen a vasár
napiakról. Kezdettől fogva arra kell tanítaní a hívőket, hogy a vasárnap, az
őseredeti keresztény ünnep, legyen a vidámság és a pihenés napja amellett,
hogy éppen ezen a napon ülik meg annak emI1ék:ét, hogy Krisztus halottaiból
feltámadott. Vasárnapokon előnyben kell részesíteni az énekes misét, ezen
azoriban a nép cselekvő részvétele értendő. Ugyeini kell arra, hogy hatalmas
templomaikban ne legyen túlságosan soik: míse, nehogy a résztvevők a lelkipász
tori cél kárára elaprózódjanak, Mindenütt, ahol a Szeritszék engedélyével a
szombatestí mise már a vasárnapi kötelező részvételnek számítható be, ez a
mise a vasárnapi míse szövegével végzendő, és a homilda is annak szövegét kö
vesse. A pünkösd előtti szombaton azonban a vigilia miséje rnondandó Credo
val. Karácsony estéjén (esti, nem éjféli misén!) a vígflia míséje mondandó fe
hér színben, allelujával és karácsonyi prefációval, Glóriával. Fontos enged
mény: azok, akik szombat estéjén ilyen vasárnapi mísén vesznek részt, azon
áldozhatnaík, ha reggel már áldoztak is. A hétköznapi másékről is van néhány
ímtézíkedés. A hívőket hívják, hogy hétköznap, sőt míndennap vegyenek részt
misén, különösen akkor, amikor "srent idők" vannak, azaz nagyböjtben és ád
ventben, valamint az Úr kisebb ünnepein (például augusztus 6. Urunk színe
változása, szepternber 14. a kereszt felmagasztalása) és Szűz Mártának nem pa
rancsolt ünnepein (például március 25., szeptember 8.). Ez a buzdítás csak ak
kor lesz gyakorlatilag keresztülvíhető, ha az esti misélk lehetőségét a főpász

torok megszaporítják.
Az áldozásról is sok sző esik. Nagyon ajánlatos a misekeretlben áldozni.

Azonkívül csak alkkor, ha nincs más mód. Arról is gondoskodjanak, hogy az
éppen mondott misében konszekrált ostyákkal történjék az áldozás, mert ez az
áldozásnak tökéletesebb módja, A két szín alatti áldozás lehetséges, a püspök
engedélye alapján, a következők részére: a megkeresztelt, a megbérmált, s az
egyházba megtért felnöttek áldozhatnak két szín alatt, azután a jegY'eselk a
nászmísébén, továbbá szentelésülk miséjében azok, akik bármily papi rendet
vesznek fel, a szerzetesí fogadalrnat tevők vagy megújítók a mísében, ha be
tegedlátáskor mísét rnondanak a betegnél. míndenkí, aki ott áldozik, ünnepélyes
misében valamennyí segédkező, koncelebráció esetében mínden asszisztens,
laikus is, és valamennyí jelenlévő pap és papnövendék, ha a koncelebrációra
szerzetesház templomában kerül sor, a ház mínden tagja és ott lakó vendége,
Ielkígyakoríatok idején mánden számukra rnondott misében a résztvevők, új
miséiben a szülők és családtagok, és a jótevők.

Az áddozáshoz járulás módjáról is intézkedik az Instrukció. Lehet térdelve
áldozní, ebben az esetben odajá:ruláskor és távozáskor már nincs szükség külön
tiszteletadásra; ha állva áldoznak, akkor lehetőség szerínt hajtsanak előtte tér
det. Halálos bűn állapotában nem szabad gyónás nélkül áldozni, a gyónás le
hetőleg ne a míse alatt történdék, hanem azon krívül, hogy a eseleíkvő részvételt
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ne akadályozza. Az áldozás után ajánlatos bízonyos ideig magánímádságba me
rülni. Ha életveszélybe kerül valaki, l:JetegSég vagy más ok míatt, el ne mu
lassza az eukarisztia vételét, mint szent útravalót aikkor sem, ha aznap már ál
dozott. A betegek, vagy aikik képtelenek templomba meII1IIli, a nap báemely őrá

jélban megáídoztathaték, Fontos engedélyt ad az egyház olyan betegeknek, akik
az eukardsztíát 'kenyér formájában már nem tudják magukhoz venni. A püspök
engedélye a'18jpjálll ők a boa: színe alatt áldoztathatók, Vagy úgy, hogy a beteg
Inél míséznek, vagy úgy, hogy egy kicsi, jól elzárható üvegcsében viszik a beteg
1eghez a konszekrált bort. Ha az áldoztatás után visszamaradna valami belőle,
a kíszolgá'ltató (pap vagy diakónus) azt vegye magához,

Harmadik, befejező részében az Instrukció az eukarísztíáröl, mint mara
dandó szeatségről hoz intézkedéseket. A szerit eukarisztia éltételére vagy meg
őrzésére elsősorban azért kerül sor, hogy a betegelenek a szerit útravalót adhas
B. Másodlagos célok: hogya mísén kívül is lehessen áldoztatni és hogy Krísz
ms.t az eltett szent színek alatt is imádJni lehessen. "A hívők, aJkik a szeritség
ben [elenlévő Krisztust tisztelik, emlékezzenek meg arról, hogy ez a jelenlét
az áldozatból fakad és a szentáldozásra és egyúttal Iellkíáldozásra is íránye
zódik." Hogya szentségírnádást megfelelő módon végezhessék, ajánlatos, hogy
a szentségház ne a főoltáron legyen, hanem méltó helyen, lehetőleg a közép
ponti szentélytől elválasztott, különálló kápolnában. Ezzel az íritézkedéssel
végleg megszűnt az a századokon át érvény/ben volt előírás, hogya tabernáku
lum a főoltáron legyen. Ezt még világosabban is kimondja a rendelkezés, ami
..k:oc azt kívánja, hogy amennyire lehetséges, ne legyen azon az oltáron a Szent
ség, ahol másét mondanak, mert ez zavaró hatással van Krisztus különböző

megjelenésanódjainak egymásutánjára: ezelk ugyanils fokozatosan vtlágosodnak
ki. "Krisztus először jelen van a hívők gyülekezetében, aikik az ő nevében
gyűltek össze, azután .ígéjében, rnídőn az Irást olvassák és magyarázzák, majd
a papnak személyében, végill különleges módon a szent szdnek alatt."

Külön intézkedések szélnak az eukarísztdás áhftatokról. A szentségí körme
netek a főpásztor ellenőrzése és rendelkezési joga alá tartoznak,. ő ítél arról
hogy indokoltak-e, és ő határozza meg helyüket és idejüket, Több rendelkezés
szabályozza a szentségkitételeíket. Legyen meg az összefüggés a kitett eukarisztía
és a míse közönt. Ezt azzal hangsúlyozzák, hogya szentségkítétel a míse után
kezdódjék az abban a mísében konszekrált szent ostyával. Ezentúl soha többé
nem szabad a kitett eukarisztia előtt úgynevezett "szentsé~ mísét" mondaní,
Ha szentségkrtétel van, vagy el kell zárni a mise idejére a Szentséget, vagy a
mísét (elzánható) mellékkápolmábam kell végezni. Nemcsak a kitéteíl oltárán,
hanern az egész templomban tilos a mísézés a kitétel ideje all:att. A kített ci
bórium vagy szentségtartó ájtatosságai maradnak, amint voltak eddig, de áz
egyház itt is ajánlja a szentírás oívasást és rövid beszédet. Mánden évben egy
szer megengedett az egész napos szentségímádás. Hosszabb a főpásztortól függ.
A hosszabb imádást is meg lehet szakítani kétszer egy napon, például déltáj
ban és. éjszaka, mímden titus nélkül, a pap stóláoan és karingben kíteszí vagy
eltesz; a Szentséget, TUos azonban ezentúl a mise végén a Szentség kitétele,
midlŐIl csupán csak áldást adnalk vele. Az eukarisztikus kongresszusokon he
lyes a szentségí körmenet, de ügyelni kell arra, hogy a kongresszus csúcspontra
a míse ünnepélyes közös ünneelése legyen. (,Radó Polikárp)

ENCIKLIKA A PAPI NÖTLENSÉGRÖL, DEKRÉTUM A DIAKONATUS
HúL. A katolikus egyház rendíthetetlenül kitart papjainak nőtlensége mellett
és ezentúl még inkább tekintettel lesz erre a papnevelésben. Lényegében ez az
alapvető elvi kijelentése VI. Pál pápa legújabb, immár hatodik, ezévi június
24-ről keltezett körlevelének, amely "Sacerdotalis Caelibatus" szavakkal kezdő
dik. Bevezetőben a pápa hangsúlyosan leszögezi, hogy az egyház tanítását Isten
~jéihez és a hagyományokhoz teljesen híven kívanía előadni, ugyanakkor fli
gyelerrnibe veszí a zsinat által útnak indított megújhodás és a modem gondofko
dás követelményeit ís.

Az igen terjedelmes, kereken 14.000 szóból álló encíklíka két részre - az
első rész három, a második rész öt fejezetre - s összesen 99 POtDJtra fag<>ZJ6dik,
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amelyekInek mindegyike külön alcírmet Ikapott a vatikáni kdadásban. A% első rész
ben a pápa behatóan fQgi1alkozik amIk.kaJ. a teológíad, történelmi, társadalmi,
lélekJtatnd és lelJkipásrztorli. jeHegű ellenvetésekikel, amelyeket a papi nőtlenség

egyih.ázi. tOOvénye ellen azoktak emen. EzekIre válaszolva felsorakoetatja azokat
az érveket, a:melyelk igazolják a papi nőtlenség törvényét. Ee; a nőtlenség - ál
lapítja meg a pápa - nincs ellentétben az emberi természettel, hanem ellen
kezőleg, a személyiség teljesebb kiérlelődését mozdítja elő és felemeli az em
bert. A második részben a pápa főleg a papjelöltek kíválogatására és képresére
vonatkozóan ad szempontokat, külÖ!11.ÖS tekintettel az idevágó zsinati határozá
tokra, a nőtlenség okozta problémálkrn és a konkrét társadalmi adottságokra.
Körlevelét a pápa a remény szavaival fejezi be: az egyház tudatában van an
nak, hogy vdlá,g:v1szonylatlballl mílyen nagy a paphiány, de szílárdan bízik ab
ban, hogy felszentelt szolgáímak szellemá-lelkí kiváíósága magával fogja hozní
számbeli növekvésüket is.

Magátólértetődík, hogy az enciklika jelentőségéről csak aikkor alkothatunk
véleményt, ha tüzetesen ismerjük és fontolóra vesszük annak tartalmát. Mégis
úgy gondolom, kiemelihetjük belőle azokat a pontokat, amelyek eligazításut
szelgálnak.

"Mlint a II. vatikáni zsinat kdjelentette, bizonyos, hogy a sziizesséqet nem
követeli meg természeténél fogva a papi tisztség. Mutatja ezt a kezdeti egyház
gyakortata és a keleti egyházaJk hagyománya. A zsinat azonban nem habozott
ünnepélyesen megerősítenia rpapi nőtlenség ré·gi, szent és gondviselésszerű tör
vényét, úgy, amint ez jelenleg fennálL" (17. pont) Fájdaírnasnax érzi a pápa
némelyeknek azt az elképzelését, hogy a katolíkus egyház saját elhatározásáoól
'VaJgy alkalmazkodásból lemond arról, amí papságának századok hosszú során
át egylilk legnemesebb és legtisztább dicsősége volt. (37.) "Azt, hogya papi nőt
Iénség kérdésében a keleti egyházak törvényhozása különbözik a katolrkus egy
házétól. az eltérő és sajátos történeti körülményeknek is ,kell tulajdonítani. Kii
umieaes helyzet voU itt, annelutiez la Szenilélek: ,gondviselásszerűen nozzáiqa
eította a maga természetföZötti segítségét. Ezt a mostani afkalmat is megragad
juk arra, hogy kitfejezzÜ'k nagyrabecsülésünket a keleti. egyházak papságának
egésze Irányában és elismeréssel emlékezünk a példás hűségre és buzgóságra,
amely rniatt rnéltán jár ki enneIk a papságnak a Iegőszíntébbfdsztclet." (38.)

Míndamelíett azonban, hogy a pápa megerősiti azt a törvényt, amely a
szent rendekhez bocsátott személyektől megköveteli az ÖJ1Ökös nőtlenség szaba
don való választását, módot ad arra, hogy tekintettel legyenek arckxuik: a nem
katolikus keresztény egy'házakhoz és valZásközösségekhez tartozó nős lekészek
nek killtmleqes helyzetére, akik a katolikus közösséghez való csatlakozás ese
ren is egyházi szolgálatban kívánnak maradni. "Az egyiház nem hárítja el ma
gától, hogy hatalmát gyakorolda ezen a téren", anélkül természetesen, hogy
ebből kdfolyóan sérelem érné a nőtlenség jelenlegi fegyelrnét. (42.) "Mindezt
azonban nem szabad úgy tekinteni, mínt az érvényben lévő tÖT7Jény lazitását,
sem pedig akként értelmezni, mint el.őjátékot ennek eltörléséhez." (43.)

Azokat a [előlteket, akiikről megállapítják, hogy fizilkailalg és pszíchíkaílag
v~gy erkölcsíleg al1kalmatlandik a nőtlenséggel egy1beklÖtött papi hivatásra, nyom
00n el kell terelni erről a pályáról. Nagyon súlyos kötelességről van itt szó,
amely a nevelőket terlheli. A nevelők legyenelk: tudatában annak, hogy
sem nekik nem szabad csalókareményelk:ben és veszélyes ábrándokban rángat
niOtk: magukat, sem pedig megengedruök, hogy a jelölt tápláljon magában ha
sonló ábrándokat, mert ebbol csak káros lkövetkeZJmények származnak mind
magára az érdekeltre, rnínd az egyházra. A nőtlenséget megtartó pap élete
olyan bensőséges el!kötelezettséget kíván, hogy arra csak psztchofizíológíaí és
IenkÖilcsi szempontból kellően kiegye:nS'Úlyozott egyéneík vá'llalkozhatnak, "Nem
lehet állítani - húzza alá a pápa -, hogy ezen a téren a kegyelem majd :pó
tolja a természetet." (164.) Éppen ezért ha az alikaiLmass:ágra vonatkozóan akár
a neve1Qk akár a jelölt részéről kétségek merűlnének fel,· hasznos lenne a na
gyo/bb bi~onyosság okából, még mielőtt pappá szentelnék, kísérleti jeZZ,qggeI
olyan beosztást adni számára, amelyben meglhatározott időn belül IkiJpróbálJható
lenne, vajon megtud-e fele1llli a nőtlenség kÖ'Vetelményélnek. (71.)
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"Atyai és ér2ő SZÍiV'V'el, .nem a~s és sok szomoruság néllkm, fordutlIDk:
amik felé a szerenésénlen paptestvéreík felé, akik mindig nagy'OIIl szerétett test
véreink maradnak és ailtiikinek eltávozása míndíg fájdalommal tölt el minlket.
azok felé, alkik, noha ott VliseLilk lelkükben a szent jelleg pecsétjét, amelyet a
pappá rendelés ütött reájuk, hűtlenekkéváltak a felszentelésük aJkailimából vál
Ialt kötelezet~kLhez."Némelyek felteszik a kérdést, hogy valami módon nem
~ a nőtlenség felelős-e az ilyen drámákért, A valóság azoniban az - ál
lapítja meg a pápa -, hogy "a felelős8ég nem magára a szens nőtlenségre hárul,
hanem vagy arra a tényre, hogy nem mindig tudták idejében kielégitáen és
előrelátóan mérlegelni a papjelöltek képe88égeit, v,agy arra a módra, ahogyan '
a feiszentettek. élik át önmaguknak teljes felajánlott8ágát". (83.) Az egyház mm
dig nagyon érző szavvel viseltet ama fliaínak SZIOImorú sorsa íránt, akdk hozzá
tartoznak, és szükségesnek teikinti mínden lehető erőfeszítés megtételét, hogy
megvédje vagy orvosolja azoikat a rosszakat, amik: fogyatékosságaíkból ered
nek "KÖivetve szent em1é1kezetű közvetlen elödeínk példáját, mí is azt akartuk
és úgy íntézkedtünk, hogy a pappá szentelést ihlető ügyeikben a vizsgálatot ter
jEsszék ki az olyan nagyon !komoly motívumokra, amelyekkel a jelenlegi egy
házi törvényhozás nem számolt, motívurnokra, amelyek alapos és valóságos
kétséget kelthetnek a papjelölt teljes szabadsága és felelőssége tellöntetében és
a papi állapotra való alkalmassága felől - hogy flyen módon felszabadíihas.Y.J,k
azokat, akikről komoly bírói eljárás igazolja, 1l-ogy valóban nem erre az élet
á~rapotra lettek teremtve. (84.) "Azolk a felmenlések, amelyeket - valóban mi
nimális arányban a jó és méltó papok nagy számához viszonyítva - alíkalrnilag
~dUll1ik, mutatják, miily szorgosan ügyel az egyház valamennyi szolgájánál
a I\?€!Ilt nőtlenség és a teljes hűség megőrzésére, A szóbaníorgó esetekben. az
egyiház csak szomorúsággal j.áT el, különösen azokban a klválííképpen fáidahrnas
esetEIkIben, amikor Krisztus édes igájának méltó hordozasát hétbeli válságoüoból,
vagy erkölcsi gyöngeségekből eredően utasítják vissza, Ilyenkor gyakran fele
Iösség terhela az érdekeltet és az Ilyen eseteIk megbotránkoztatják a híve
ket." (85,)

,,Ha bebizonyosodvk, hogy a szóhanforgóegyént nem lehet már visszahe
lyez:ni. la papi szolgálatba, de komoly és jó hajlandóságot tanúsít arra, hOíl11
mint világi ember keresztény életet éljen, az apostoli Szentszék, miután kivizs
gálta az összes körülményeket és egyetértésben járlhat eil a helyi főpás.ztorral

vagy a. rendd legfőlbb elöljáróval, a szetetetet ezúttal is fölébe helyezi a fájdalom-
nak, s megadja hozzá olykor az összes kavánt engedélyeket. Ugyanak!kor jám
borsági és jóvátételi cselekedeteiket is kiró az illetöre aboól a célból, hogy ez
üdvös jele maradjon az ő míndág kedves fia számára az egyház anyai fájdal
mának és elevenen emlékeztesse őt arra, rnennyire szükségünk van az isteni.
könyörületre." (88.)

VI. Pál pápa, mínt a Vatikán részéről ki is emelték, ebben a körleveléoen
teljesítette azt az ígéretét, amelyet 1965. oIktóber ll-én a zsinatnak tett. A papi
nőtlenség kérdése aikkoribain a Koop brazdl püspölk nevéhez fűződő megmozdu
lással kapcsolatbari kerűlt ~őtér1be. A püspök és társai nem az érvényben álló
egyházi törvény megváJltoztatását óhajtották, hanem csakis annak lehetőségét,

hogy a rendkívüli parphiámlyal kJÜ2ldő Ot'S2ilgolklban pappá szentelhessenek olyan
- legalább öt éve - nős férjljalk,at is, aikikneik jelleme és tudása megfelelő II

papi szelgálatra. Koop elsősorban Latínamerakára hivatkozott, amely lélekszá
mával az egyetemes egyház egybarmadét teszi, de a katolíkus papság összlét
számánaik mímdössze hat százalékát bírja. Brazfláában rnárís az a helyzet, hogy
a 80 míl'lió lakos közül 60 millió esik kivül a le~ki gondozásori. Koop míndezt
a zsinaton is el akarta mondani, de a rnoderátorok nem adtá!k meg neloí a szöt,
mert nem tartották [ónak, hogya papi nőtlenség kérdésében nyilvános vita in
duljon. Koorp püspök erre írásban k,özölte tervezett beszédét, s írgy jutott be
annak szövege a sajtóba is. Maga a pápa nyomban intézkedett albiban a zsinat
nak szóló levelében, amelyet Tisserant bfboros, moderátornak !küldött. A páoa
kijelentette ebben, hogy bár védi a zsinat vélemény-nyídvándtás! szabadságát,
személyes nézete az, hogy nem lenne kívánatos ennek a témánaik tárgyalása.
Azt is közőlte, hogy nemcsak fenn akarja tartanJi a papi nőtlenség törvényét,
hanem erősíteni is igyelksZiik annak megtantását, A zsinat egyé~ént már ennek
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a pápai levélnek felolvasása előtt a parpi nőtlenség me1:lett határozott, amikor
megszavazta a papnevelésről szóló tervezet záradékát, amely magasztalja a
nőtlenséget, mandváln, hogy azt inká~ isteni adománynak, mint egyházd tör
vénynek kell tekinteni. Még nélhány nappal előtte a zsinat mindenesetre meg
mutatta, hogy ezzel nem a házasságot, mínt ilyent, becsüli alá, mert hiszen,
1598 szavazattal 629 ellenében megengedte nős férfiaknak díakónussá való szen
telését. A zsinati tölb'bségnek ugyanis az volt a nézete, hogy a díakonátus vissza
állításával seg;í1Jhet:i meg a legalkalmasabban az esetleg csökkenő létszámú ál
dozópapségot.

Azt a Motu-propTi6t tehát, amelyet VI. Pál pápa most június 27-1 kelteres
sel ebben az iigytben kíadott, úgy kell felfognunk, mínt a papi nőtlenségről szóló
enciklika természetes kiegészítését. A "Sacrum diaconatus ordinem" szavakkal
kezdődő dekrétum szerímt, amely a vonatkozá zsinati határozatok végrehajtási
utasítását rögzíti, a püspöki konferenciák a Szeritszék [óváhagyásától függően

mtézményeeítnetík meghatározott területeken a díakonátust, magyarul: szer
papságot, mint önál'ló és állandó hierarchikus folkot. DiaJkónussá történt felszen
ríelésüknél fogva a jövőbeli dáakónusok jogkörébe tartozik egyebek melLett a
keresztelés, az áldoztatás, a házasságkötésnél való közreműködés és a temetési
szertartás végzése,

A Szentszék jóváhaJgyásánaJk birtokában rníndenkor a helyi főpásztor vá
lasztja ki:. a maga területén a jelölteket és az előírt feltételek mellett ő szen
teli fel őket. A díakórnzsokat nam lehet felszentelni 25 életévük betöltése előtt,

a püsoökí konferenciák azonban fel is emelihetik ezt a l~roisebb korhatárt. A
jelölteket külön erre rendelt intézetekben kell kikérpeZ!IlÍ, amelyeket a püspöki
konferenciák országos vagy regionális jellegigei állítanak fel. Ok állapLítják meg
a kiképzés rendjét és tanulanányí anyagát is, elvileg azonban kötelező szabály,
hogy a kdikérpzésneik legalább három évig ken tadania és azt gyakorlattal kell
összekötni. A diak6n?Jsok éppúgy nőtlenségi fogadalmat tartoznak tenni, mint
az áldozópapok. Nagy !különbség azonban az, hogy nős [érjiakat is diakónussá
lehet szentelni, ha már betöltötték 35. életévüket és feleségük is beleegyezését
adta hozzá. Szükséges továbbá, hogy az ilyen nős diakónusok már több év óta
házasságban éltek és eddigi életvitelükkel elnyerték legyen rnírid a papság,
mind a hívek becsülését. Elvileg ezeiket az ;,érettebb" diakónusokat is külön
iontézetekben megfelelő kiképzésben kell részesíteni, de ha ez nem Iehetséges,
akkor egy arra alkalmas pap gondozására kell bízni a jelöltet, hogy az oktassa
őt teendötre. Azoknalk, aJkilk érettebb korban veszik fel a diakonátust, de még
nem házasok, nőtlenségi fogadalmat kell tenniök. Altalában ügyr-Ini kell arra,
hogy a diakónusok ne űzzenek olyan foglalkozást, amely a helyi főpásztor meg
ítélése szerínt nem fér össze az egyíhází szolgálattal, vagy gátolja ennek ered
ményes ellátását, Minden diakónust szabályszerűen fel kell venni valamelyik
egy'Ihá2Jmegyébe, akJkO[' is, ha szerzethez tartozdlk. A püspöki konferenciáknak
a papokra vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodníok a diakónusok igaz
ságos javadalmazásáról és öregségi ellátásáról, adott esetben családjukat illetően'

is. Azokat a diakónusokat azonban, akiknek világi foglalkozásuk is van, arra
kell buzddtaní, hogy lehetőség szerínt saját keresetükiből fedezzék a maguk és
asaládjuk anyagi szükségletét.

A külfőldí katolákus sajtó köl'JleményeiibŐil kitűnik, hogy a dekrétum már
esedékes volt, az enciklikára pedig számította;k. Utóbbinaik megítélése éppen
katolikus oldalon eléggé !küfön:oöző, amiibe az is belejátszik, hogy pa
pok és világiak igen nyomós kisebbséget az Egyesült Allamokban, Hollandiá
ban és másutt nyűtan a paplÍ. nőtlejlség eltörlése mellett foglaltak állást. A
londoni Tablet, amely vezércikket szenteít a körlevélnek. oda következtet, hogy
"egyetlen enciklika sem szükségszerüen az első és nem ís az utolsó szó abban'
a tárgyban, amelyet taglal, s a papi nőülenségröl szólö kördevél sem 'kivétel
alóla". Franc;ois Biot a Témoignage Chrétien számára í,rt cikkében szántén fel
veti a kérdést, vajon a körlevélIben foglaltakat végleges megoldásnak kell-e
mínősítend? S a válasza: "Bizonyos, hogy a pápa nem szándékozott az összes
eljövendő századok részére törvénykezni. Magának a körlevélnek fo
galmazásából is világosan kítűník, hogy a [elenlegí kornak szól." Kitér
Biot egyes teo[6gusoknak és püspököknek arra az óhajára, hogy nős férfiaik



ne csak a díakénusi, hanem az á3dompapi rendet is fölvethessék. Szerinte ezt
-él lehetőséget nem zárja !ki a körlevéL "Ez még nagyOll1 is valóra válhat, anél
.kül, hogy veszélyeztetné a papi nőtlenség általános 'törvényét."

Garo/alo prelátus, a Szeritszék szószólóia, aI1Ci sajtóértekezleten ismertette
-és méltatta a körlevelet, egyes újSiáglírók kérdésére válaszolva-erélyesen meg
cáfolta nem-katolikus hírforrásoknak azt az áUítását, hogy a legutóbbi idők

ben rníntegy tízezer pap kérte felmentését a nőtlenség alól. Az utolsó három
-évben - mondta Garofaío - a Hittani Kongregáció, arnióta e célból külön ál
Iandó bizottságót létesített, kereken háromezer ilyen természetű kérvénnyel
foglalkozott, amelyeknek zömét pozitív módon intézte el. Ezeknek az esetek
nek azonbaal nem kevesebb mint kilencven százaléka még a 'koráJbIbi éveikból
maradt fenn. (M. V.)

AZ OL VASÖ NAPLÖJA. Egy ernber élete mindíg érdelkes; az írodalom
már az "érdektelen" életek érdekessé~t is régen fölfedezte. Az önéletrajz
mégis "vesz.élyes" műfaj ; ízlés, mérséklet, arányérzék. kultúra, nem utolsó
-sorban becsületesség és igazmondás próbája. "Métgis - Ílrja könyve" bevezetésé
ben Passuth László - meggyőződésem, hogy minden íronak, aki túljutortJt a
mezzo camminón, vállalnia kell a kockázatot ... Hány eltávozott írótárs auto
"bíográfiája őrzött meg számomra elmúlt szellemi tájékokat. Igen, minden író
'nak, aki betöltötte a fél századot, rá kell borulnia múltjára."

Tudjuk, milyen hálás az írodaíom- és művelődéstörténet minden effajm
frásért, önéletrajzért. vallomásért. Akkor is, ha csak pdetykálkodnak, mert
az ilyen hordalékanyagban míndig akad gyémánt, és a különféle pletykákból
azért rnindíg kikerekedik, kellő korrekciókkal és szembesítésekkel. valami
igazság. Még inkább akkor, ha személyességükben is igyekszenek tárgyilago
sak és hítelesek lermi: tudósítások korukról. élményekről, benyomásokról. élet
formákról. De ha elfogultak és szenvedélyesek, akkor is: az időben előbb-utóbb

rnínden dokumentumaná érik. Bár lenne több "ÖJnéletírása" Irodalmunknak;
-és - annyiszor hangoztatták már! - bár tartanánk na,gyobb becsben irodalmi
műként is (és nemcsak történelmi dokumentumként) a meglévőben azt, ami
megérdemh: Bethlen Miklósét például.

Passuth László a rövid előszóban egy helyüöt a szintézís szót emMti: hogy
·egy-egy önéletrajz "szintézisei jórészt idejülket múltáik a mai olvasó szemében".
Lehet, bár ez csöppet sem csökkenti érdeküket. De nemcsak az önéletraiznak
vannak "szintézisei", hanem maga az önéletrajz is színtézís: egy élet összefog
lalása, kísérlet kialakult értelme szerínt való rendezésére, a dolgok érett úíra
élése és értelmezése; valami vitális szükséglet, rnely az élet egy forntos pilla
natában, éppen a mezzo camminón, az út felén túl rrsíntegy reaktíválja a múl
tat, megakadályozza elüszkösödését, rnegkövesedését; é16 anyagként vissza
kapcsolja életünk szervezetébe, újraélt magunkkal (és korunkkal) gazdagít.
"I,gen, mínden írónak, aik,i betöltötte a fél századot", valamilyen forrnában
valéban "rá kellene borulnia" a múbtjára, vissza kellene hódítania, újra' meg
kellene hódítania: birtokba venni és kdteljesíteni, fölfámadva föltáJlnasztásában.
Ha fáradságos is: érdemes, és hasznos megásni kinek-kinek a maga .Jcutató
.árkát".

"Ha régészek eltemetett romvárost vagy temetőt igyeikeznelk föI,támi, mely
nek még n/em ismerik sem terjedelmét, sem mélységeít, átlósan fölásatják a
kutatásí területet, abban a föl<tervésben, hogy ez a kutatóárok - némi .ió S7.€

rencsével - beleütközik majd falba, sírba, tárgyi leletbe, épületmaradvá
nyokba . .. Ilyenféle kutatóárokkal próbáltarn vmegkőzelítení életem elteme-
tett rétegeit". .

Terjedelem és mélység valóban többnyire csalk "menet közben" derül ki.
És többnyire csak "utólag". Akik TiI"ójálbaal éltek, bizonyára nem tudtak róla,
'hogy Homérosz Trójájábsm élnek. A tízennégyéves fíatadember, aki elindul
a kolozsvári postára valami teleíonhívés miatt, nem tudja, hogy a történelern
ben él és a maga "ikisvilágáibaal" Ő is a történelmet kezdd élni. Ezt majd csak
a "kutatóárok" jóvoltából fölsZlÍniI"e kerülő "romváros" mutatja meg. Nemcsaik

.. PaBsuth László: Kutatóárok. SOOpdrodaIimt KÖllTYJdadó 1Gll6.



megn1iUtatja;. ez a kUltaitás kapcsolja bele az életet és kísvílágát a történelember
amilkoir egy sors vonalának ábráiban a jelentést és értelmet keresi és próbálja
megfejteni. Ez is egyi'1re az önéletrajz "still1téziseillletk".

Tíz esztendőnyí életet tár föl a Kutatóárok. Tízennégyéves fiú indul első

laJpjáll1 szorcngva a postára, ment "fél a rideg, kemény szavú postáskísasszo
nyolktól"; huszonhárom éves fiatal férfi éríoezík meg utolsó lapjain Itáliából.
"Tizelnll1égy éves voltam, amíkor az első vil1ágftlálború kitört, Ez történelmileg
is meghatározza a kezdetet. Egyébként sem szerettern solha a kísgyermekemlé
kekJkel kezdődő önéletrajzokat: óhatatlanul f,reudli körökben mozognak, Talám
tizenInégy éves korban, ilyen válsá,g küszöbén, már keresni lehet egy ember
indulását, szellemi eredeteit. ot év Kolozsváron kettő utána Budapesten,
ugyanannyi Itálíában: életem formatív korszakának érzem. Eddig tart most
:iJtrt az önéletrajza regény".

Amelyben azonban, mínt az író is figye1meztet rá, ne keressünk "regényt";
I!lziJnte történetírói táJI1gyilagossággal !követi saját életének útját, s a Dichtungot,
kJöltészetet mdndenestül a Wahrheit, valóság fölidézésének szolgálatába állítja:
egy-egy jól megragadett alak, egyéniség, jellem megrajzolására. egy-egy jelen
Ws, "inagy prllanat érzékeltetésére szorítja (amilyen például a könyvnek talán
Iegemlélsezetesebb lapja: az utolsó kolozsvári karácsony VligJiliája). Az én egyéb
ként, az író személye, a 'könyv "Ihőse" látszólag inkáblb csak valamilyen érzé
'.keny fölvevő és érzéseíö műszer szerepét tölti be; valóban "mintha az ego fölí
dézése inkább csak ürügy lenne", Mert ennek a "Kolozs:váJr"-Budapest-Milánó
!aáromsmg&en" eltelt évtizednek "látswlag én lehetek csak a főszereplője

- mondja az írö - valÓ'jálban azonban inkálblb a légkör, környezet, a SO['8

iordulatok ritmusa az, ami értelmet ad annak, hogy megörökítsem a mmden
napokat". S ez a visszahúzódó szerénység a !könyv egyik legrokonszeruvesebb
Tonása; egyik értélke is.

A "hősködés" - frói értelemben - talán mutatósalblb lett volna; és igaz,
!lleII1 éppen örömmel, de azért mégiscsak megértette volna az olvasó, ha a
szerző-föszereplő a darabban főhőst csinál magából, A Kutatóárofuban azonban
szó sincs ilyesmiről. Az író rnímdvégíg "egy marad a többiek között"; s arndt
ezzel a mértéktartássall veseéteru látszik a réven, bőven megnyeri a vámon: si
kerül nagyon pontosan és hitelesen érzékeltetnie azt, hogyan történik meg
velünk a történelem, aIl1élJkrül, hogy tudnánk, hogy történeaern történik meg
velünk. Döntő eseményeknek válik a véletlen jóvolItálból tanújává vagy má
sokIk:a1 együtt szereplőjévé: megannyi alkalom a "föllépésre", a maga szere
pének "rnegemelésére", akár tanúként, akár szereplőként, saját jelentőségé

nek a fo1kozására, esetleg talén csak az elbeszélés hangjánajk följebb han
golásával ; de i,tJt csupa olyan alkalom, amit az író elmulaszt, és ell is akar
mulasztaní, igen jó ízléssel, OIkOlS mértéktartással, nem utolsó sorbari a lelki
isrrneretes - és ugyanakkor történész - író táI1gyilalgtos felelősségtudatéval.

Példa rá a Kolozsvávi forradalmi napok lebilíncselően megírt története (a:hol
a szerző, rítíca mérséklettel, sehol egy jot,tányi.val sem túlozza a maga szere
pét, ellenkezőleg, mínden sorában ügyel az arányokra); példa rá a "királypuccs"
elbeszélése, vagy a különítményesek kífűstöléséé a Britamníábód; példa rá a fa
síszta hatalomátvétel Leírása a rnilánód részben,

A sok névkezdőbetűs roVÍ!d~tés irtt-ottkicsJit zavarja az olvasót, illem rnin
dig igazodik ki a monogrammok ikJözt; kárpótüásul néhány emlékezetes portrét
kap. Ezek sem amolyan írói "bravŰ'rdaraJbok"; ezek is inkább történetírói
becsvággyal készilltek, az effajta "jellemmjzok" stfíusában, vagy az eseményekből

bontakoznak !ki, a személyes ismeretség Ihitelévlel. Ilyen mímdenekelőtt az Anya
nagyszabású alaIkda, Ilyen az Apa regényalaknak is kitűnő figurája (rnö
götte a pomoásan megidézett városi világgal), ilyen a diákkenbői egyik-má
sik piarista tanár portréja, vagy Gomlbocz Zoltán rejtélyes, démoni figurája
(mirn1Jha csak E. T. A. Hoil'tflmann valamelycik regényéből lépett volna ki); ilven
a kolozsvárti. Nemzeti Tanács napj:a:ilbóll a szclgélatra becítélt főíspáné, vagy
késóblbről, egy miJlánóli találkozás és kalauzolás emlékekéne Bánffy Miiklósé,
meg az aikkorIi, kisgazda földJmű:ve!ésügyi míníszteré, a kedves, szerény Mayer
Jáillosé.
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Van néhány nagyon jó "tömegje1enete" ; azért jók, mert nem fölülről és
nem kíV'ÜJlrol ábrázolja őket, hanem tenúként-résztvevőként a tömeg pere
méről; nem mdrrt tudatos, aiktírv szereplő (iakii vísszamenőleg megajándékozná
magát ezzel a "tudaI1xJssággal"), hanem iIDkáibb ÚJgy, rmnt aki az események
ben a tőblbiiekkel együtt sodródik, rvagy éppen véleüenül belesodródik vala
miJbe (az előbbdre példa a kolozsvári Iorradalorn, az utóbbírá a milánói fa
síszta hatalomátvétel). És [ónaík, hrtelesnek érzi az olvasó (éppen ezért érdek
Lődéssel, figyelemmel követs) a háború utárií Pest zűrzavaroa életének, a "ví
zíószerű" gazdasági életnek az ábrázolását, ezt az egész nyüzsgő, gyanús, vak
merő, hazárdör ban.kvillJágol;, szűkösségeível és Iehetöségeível, gründolásatval
és kockázataívaí: itt is mínden "első kézből" való: élmény és tapasztalat, S
ugyanezt mondhatní a rnílánód banlkrfJiók rníniatür magyar vi1.ágáJróil is.

Aimi. a "Ms" intel1ektuállis, és írói útját-rejlődését illeti: abból kievesebbet
kapunk, részben talán annak a feszélyezettségnek akiövetkJeztében is, ami az
Wt szemlátomást visszatartja a túl bizalmas és túl szeszélyes - il. La Rousseau
való - közíéselotöl. Néhány utalás, nélhány írodalmí emlék és élmény, de
többnyire mínden Lírai hangolás nélücül ; a Kutatóárok nyilván inlkiáiblb készült
"történelemnek", mínt Írói EntwickLu1lJgsromanmrak. De ez érthető és tenmé
szetes így; az író éberen ügyel rá, nehogy bárhol is anakrondsztíkussá váljék,
~ a megidézett múltba az idő más, későbbi, friiSOOblb rétegeiből keverjen
aIIlyagot. Ez a tíz év ugyanus végeredményben, kényszerűleg felemás élet,
olyalll emberé, aki író akar Ienmd és közben kénytelen java idejét és erejét a
Banik sivár taposómalmában tölteni és pazarolmi (erről is VIan néhány keserű

mondat a könyvben); egyelőre nem ,,imdailJmi" élet, nÍIDCIS is kapcsolata az
ilrodaiI.om vérkerímgésével, életrdtmusávaí. A "Ibelépés" már egy későbbi sza-
kasz és későbbi ~ötet anyaga. (Rónay György)

KÉPZOMŰVÉSZET. Szabó JúLia könyve Henri RousseauróL. A Corvina
kli:adó "A művészet kískönyvtára" sorozatában nemrégrben kis monográfda lá
~ napvilá,got - Szabó Júlu: művészettörténész todlábóh - Henri-Julien
Félix Rousseau-ról (1844-1910), az egykori fínáneról, a modern festészet Fra
Ange!lacójáról.

Az élvezetes stílusú, tömör tanulmány hűen és életteljesen áU~tja elénk
Bousseau-t, az embert (akd bár ,,1ffi.'vasZJUiJ. !küzdött a sikerért", mégis szere
tetremélrtó, VOl!lZÓ egyéniség "olt) és a "Vámos" művészetét, ameílyiben naívttás
és magasrendű artísztákum, sutaság és nagyszerű ikompo~ciós érzék egyesül, s
amelyet gazdag és bizarrvképzelőerő [edlemez. Szabó Júlia arról a befolyásról
is megemlékezik, amelyet 'baráti köre gyakorolt Henri Rousseau-ra. (A mű

vész barátai közül a botrányihős író: ALfred Jarry hatása volt a leglényegesebb;
"az ő költészete szaoadította Ml Rousseau fantáziáját". A mester le is fes
tette - az ugyancsak lavalí szüdetésű - Jarryt, a portrét azonban az ábrá
zolt sértődöttségében megsemrmsftette, - talán azért, mert azon egy kamé-
~eón is látható vollt ...) .

SzaibóJúlia munkája Ildtűnő képelemzéseket is nyltÍjt (Pie~re, L~rti, í:0
portréja, Juníet apó kocsija stb.), és érdekes szemelvényeket a muvesz irasai
ból, valamint a róla sz6lló kr:itilkáklból, nyilatkozartoklból. Ezekiből kitűniik, hogy
a nonfíguratív festészet úttörője, az orosz VasziUj Kandinszkij is megkülön
böztetett tisztedettel viseltetett Rousseau művészete iránt, és hogy Auguste Re
noir is híve volt a FiirnálÍ1,c munkásságának: Rousseau egyik képét Raffaelló
nak a Louvre-ban őrzött, "A szép kertésznő" címen emlegetett Madonmájához
hasonlította a nagy írnpressztontsta rnester, "

A szerző megemlékezik arról a díszvacsoráról. amelyet 1908-ban Picasso
és barátai (Braque, André Salamon, Apojlínaíre, Marie Laurencín, Gertrude
Stein stb.) rendeztek Rousseau tiszteletére a tréfásan Bateau-Lavoir-nak (,.,Ha
[ómosoda") nevezett Montrnartre-í festöműteremoen. "Az itt egylbegyűlt mű

vészek és k6ik olyan Ü!IlTIepllésben részesítették az idős Rousseau-t, arnilyent
kevés festő érhet meg életében. Dalokat éneke1tek, verseket rögtönöztek mű

vészetéröl, trónusra ültették, áihiítattal haJ:1gatták kis hegedűjéln előadott zene
száImaiiIt, s ha .kicsil.t nevettek is rajta, - lelkesedésük őszinte volt."
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E, banikett óta e1te!Lt hatvan esztendő, s mi - az utókor - ugyanúgy va
gYUnIk Rousseau-val, mínt annalddején a ,,HajÓllnosocLa"-beli &szejövete!
vendéget.' Kicsit mosolygunk azon az ötletén, hogy egy III. Napóleon-kora
beli bordÓVÖI'IÖS kanapét helyez bele egy őserdei kornpozíeíóba, - derülünk
esetlenül ugráló, kackiás bajúszú futballistáin és az 51-es számú üteg együ
gyű tekiillltetű tűzéreiről festett csoportképén, - vidulunk hOlSlSZJÚ és ünnepé
lyes kép-címein ("A Szabadság angyala meghívja a művészeket a Függetle
nek SzaIÓlllján.aJk 22-ilk tár'latára", "A leülországok képviselői megérkeznek 
a béke jegyében- a Francia Köztársaság üdvözlésére" sto.), de lelkesedésünk
ősiinte és maradéktalan, haa hajdani Vámos olyan remekműveire gondolunk,
mínt a prágai "önarckép padettával és ecsettel", "A háború", «Az álom",
"A kígyóbüvölő", "Az alvó cigányleány oroszlánnal", "A kölrtő és múzsája"
vagy a szürreahzrnus vezető egyéniségének, André Bretonnak gyűjteményébe

került nefelejcses-gyümölcsös csendélet. E képek a századforduló európai fes
tészetének büszkeségel közé tartoznak, s méltán váltották ki Apollmaire hó
dolatát, aki "a szegény öreg angyal", "a pompázatos és gyermeki öregember"
píktúráját "a leglkülti!rl&eblbek, a legmerészebbek, a legvarázslatosaobak" köl!lé
sorolta. .. ..

BáUnt Endre kiáZlítása. Az esztergomí Balassa Bálint MúzeumOOln 
Mucsi András művészettörténész hozzáértő, finom rendezésében - a Biblia
illusztrátorként is kiemelkedő festólművész: Bálint Endre munkáiból nyílt szép
kiáLlítás a közelmúltben. Báluntről azt írja az új "Művészeti Lexikon", hogy
.,szürrealista stílusban dolgozik", "Vajda Lajos hagyományainak követője" és
"népi motívumokat rnetamorfizál." Míndez igaz ugyan, e rnondatokból azon
ban kisi!kJ1ik a lényeg: az tudniiJlik, hogy Bálint nemcsak a szentendreí festő

csoportnak, de mai pjktúránk egészének is egyik legtartalmasabb mestere;
"született Iírtkus" (Hamvas Béla), akinek szokatlan formátumú, ütött-kopott
hulladéklécekre festett, érzéIkeny, melankóldkus koloritú képei átható erővel

sugározzák a művész sejtelmés álmait, derengóvízióirt, elégikus, olykor misz
tíkus hangtrlatait.

Picasso egyik 1926-08 levelében olvassuk: "A művész értse a módját, ho
gyan kell teljesen meggyőznie a szemlélőt költészetének igaz voltáról." Bálint
Endre érti ennek a módját; olyan festményei, mínt az esztergomi múzeurnban
látott "Csodálatos halászat", "Groteszk temetés", "Roueni jelenés", "Egy régi
udvarr", ,,~an Gogh éjszakája", "Halál Firenzében", "Rezeda Kázmér-hoz",
"Mágikus éjjel Szentendrén" - az újabb magyar festészet emlékezetes, rend
kivül jelentős darabjai közé tartoznak. (D. I.)

ZENEI JEJGYZETEK (E g Y h a n g ver s e n y s o r o z a t é s a z é vad
l e z á r á s a.) A ZeneaTwdémia kistermében rendezték az évad utols6 bérlet
sorozatát, és ;már az első este bebizonyította, hogy ez a he.lyiség a hangverse
nyezésre -,.akusztikai okok: miatt - teljesen ,aITwlmatlan. A fafúv6k hangja
eltűnik, a von6soké felerősödik, s kiváltképp ;a kompozici6k belső egyensúlya

,bomlik meg, az egész alkotás összefüggéstelen masszává változik. Pedig régen
hirdetett az Országos Filharmónia ilyen népszerű bérl~tsorozatot, mint épp ez
volt. Egyébként alig van lehetőség Bach csodálatos Brandenburgiversenyeinek
meghallgatására, s ,a választott modern alkotások: is nagyon sok érdekességet
ígértek. A Brandenburgi versenyek sorozata azt is igazolta, ,milyen kivál6
hangszeres művészek játszanak az Allami HangversenyzeneTwrban. Egyetlen
versenymű szólisztikus !megoldásai sem jelentettek 'nehézséget, még ,a kürtösök
is 'kiválóan helytálltak.·

Ezúttal a sorozatnak egy magyar vonatkozású darabjár61, Veress Sándor
-oboára és vonószenekarra komponált Passacaglia concertante című alkotásáról
szólnánk, amely plasztikus ,képet ,adott erről a kiváló mesterről és ugyanakkor
arra is figyelmeztetett, hogy művelt illenék idehaza nagyobb számban is e'tó
adni. (A Passacaglia tizenőtesztendős késéssel került ,közönségünk elé.) - Ve
-ress Sándor, o-ki 1907. február 1-én született Kolozsvárt, elsőnek pr6bálkozott
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a magyar zene két legna,oy&bb alakját, Bartokot és 'Kodályt túlhaladni, olyan
vonatkozásban, hogy zenei eszközeit kettejük eredményeinek szintéziséből

akarta kialakitani. "Mindamellett - írja Veress Sándorról szóló útmutató
tanulmányában Demény János ......... koncentrált, jeges tárgyilagosságig .sűritett

intellektuális művészetének ellenpontozó stílusa biztosította zenéjének egyéni
hangvételét." Ilyen kulolqozott, önálló utakra kész egyéniséget tükröz 1931-ból
való Trió oboára, klarinétra és fagottra,amely 'nemcsak a szerző kivételes
hangzásérzékéről árulkodik, hanem a ,népda,l akkor ezinte természetes ihleté
séről is. A .másotiik világháború véres eseményei érlelték meg művészetének

talán mindmáig leghatalmasabb darabját, a Szetit Agoston psalmusa azteret
nekek ellen cimű alkotást, amelyet Babitsnak az Amor Sanctusban található
fordítása alapján ~enésitett tmeg. Demény János ridézett tanulmányában fi
gyelmeztet ,ennek a műnek ,akkori aktualitására, ,arra !CL minden,t' lebíró mű

Vészi feladatvállalá,sra, mellyel Veress ki akarta fejezni az "igazságot". /Ké
sőbb Svájcban telepedett ~e, s ra ,zenei világ egyrik legkiemelkedőbb alkotómű

vésze lett. Klee-fantáziáját, ,melyet 1951-benkomponált Ikét zongorára és ze
nekarna, Ilse von Alpenheim és a ISzerző nnutatta be Doráti ,Antal vezényleté
vel. Zongoraversenyét a Bartók életrajzokból is jól ismertiPaul Sacher oldalán
j.itszotta első ízben. Vunósnégyeskoncertjének bemutatóján ill Végh-vonósné
gyes Iműködött közre.

Zenei anyagát Ikétségkívül átformálta valamelyest a dod.ekafoniával való
rolá.lkozás ((ez a szerkesztésmód a Passacaqluiban. iJS feltűnik), ide formálásának
legmélyén ilnáig hű maradt a magyar népdal ihletéséhez, 'mely ma is elő-elő

bukkan, néha csak \mint öntudatlan ritmus-és emlékkép, máskor tudatosan
megvá.lasztott minta formájában. Erre a ezéauiékos vagy szándék nélküli ket
tősségre utalhatott, amikor ezt írta: "egészen új utaikon járok, .amely további
multká.mra elhatározó beioluássat lesz, mert nagy távlatok nyíltak előttem".

Hadd tegyük mindjárt hozzá, a Passacaglia valóban rnagytávlatokat sejtető

alkotá.s, különösen megragadó benne az any,ag egységessége és összehangolt
sága. A 'l'endkívül nehéz oboaszólamot virtuóz egyszerűséggel adta elő Veres
István,' ,s Lehel György, laz lest 'karmestere is észrevehető lelkesedéssel vezé
nyelte a bemutató előadás-t. OS mi csak azt sajnálhattuk, hogy iG. kiváló zene
szerző működéséről nincsen részletesebb ,alaposabb képünk, s lnagy műveine,k

bemurotása ,egyre késik.

Ugyanezen az estén egy másik "modern" alkotás iHonegger tépelődő, .liri
kus II. szimfóniája is hatalmas sikert aratott, pedig la zenekar és ra ,karmester
dolga a jelzett nehézségek miatt nem volt Ikönnyű!

Zubin Mehta megbetegedése miatt Bach h-rnoll. miséjének Feren~sik Já
nos vezényelte előadása lett az évad utolsó hangversenye. ünnepélyes várakozá.!
előzte 'meg ezt az estet, ami érthető, hisz Bacti monumenuüis remeke elég rit
kán hangzik. fel, megszólaltatása pedig minden alkalommal a ,vallásos ihletésú
zene duuialc, Ferencsik János ezúttal inkább a mise !Szemlé/vdő vonásait hang
súlyozta, s mintha csak megérezte volna,' h&gy iZ 'máskor oly szépen muzsikáló
Budapesti Kórus érezhető indiszpozícióva l és fáradtsággal küzd, a kórustéte
lek helyett a szólisták és ,a zenekari részek mondanivalóját emelte ki. A
Hangversenyzenekar ikiváloon oldotta meg elég nehéz feladatát, és lrt szólista
gárda (Werner Mária, Sándor Judit, Barlay Zsuz!á, Réti József és ütő rEndre)
is tökéletesen hel'llt állt.

(Néhány gondodalat az egyázi zene ügyérlől.) A mapok
ban hallottuk a hírét, hogy megérkezett hangszalagon Tamás Alajos Ifjúsági
miséjének Kunrad Kvam vezényelte felvétele, mely tavaly decemberben hang
zott él egy rádioodásban, és akkor több mint kétszáz állomás kbeoetiteite. A
külföldi lemezfigyelőkbőlugyancsak 'mostanában értesülhettünk a Missa criola
(délamerikai népí és beat-elemek vegyítésével dolgozza fel a hivatalosan jóvli
hagyott zeneszöveget), ,a Missa luba (ban.tu népdalokra és táncokra való rit
mikus zenét illesztett misévé P. Guido Haszen ferences), IfJ Missa flamenca (ez
nem liturgikus kompozíció, hanem népies versek megzenésítése) és az 'Úgy
nevezett Missa I17Wzarobe szinte elképesztő sikeréről. Valamennyi a lemez-

569



piacok "slágere" lett. (Tudomásunk s21erínt Tamás Alajos miséjének lemez
felvételéről is megkezdJődtek az eszm.ecserék.) Ez a rendkívüli siker az egy
házi zene rmegújftását is jelenthetné bironyos vanatlkozásban, ám az újonnan
megjelent római "Utasítás" szabályaí szerint CL legtöbbükben al1oolrnazott hang
szerek nem felelnek tmegtemplom.i használatra. Az "Utasítás" szerint a lelki
pásztor engedélyével elhamqozhat CL korus ,előadásában rmisetétel vagy 'motetta
(lásd Medvigy Mihály: A legúJabb utasítás la templomi zenéről című napló
cikkét la Vigilia dúniusi 8zám.ában), nem szabad ,azonban a szentmiséken tel
jesen kikapcsolni a nép éneikes ré,.;zvételét.

Több karnagyban, IkÓTUsvezetőbenvetődik fel állandóan a kérdés, vajon
elegendő-e ez la templomi 'kórusok foglallooztatására, és indokolja-e fenntar
tásukat. Azt mindenesetre aaaodalomatuü halljuk, hogy több helyen elbocsájt
ják a kórusokat, illetve alétszám.uk aggasztóan csökken. A magyar kórus
kultúra és az egyházi kórusok nagy -múitia miatt is megoldást ,kellene találni
arra, hogy ,zenei művelOOésünk e lelkes munkásai il Jövőben lis :megfelelő mű

ködési területet taláJljanak. (Rónay László)
FILMEn( VILAGAiBÖL. "Hatahnas erőt tartunk a kezűrukben; ez az erő az

ernberek mídllióímak értelmére és érzelmére hat, befolyásolja a cselekedeteket:
ez az erő a. fí.lmművészet," - írta Szergej Bondarcsuk. Legujabb, nyolcórás
filmjét, a Tolsztoj-regénytből készült Háború és békét teljesen ennek az erőnek

szolgááatába állította. Nemcsak a kiszámítottan lassú lélegzetvételekkel dolgozó
rendezői ri1rrnusflOlfogás és a hagyományos, klasszíkus tartásokba késztetett
szénészí [átékrnód tanúskodík ennek az erőnek feltétlen aLlm1mazásáról, ha
nem az is, hogya rnodern filrnteohnlka már-már abszolút vizuális és halluci
natív hatást keltő eljárását alkalmazta hozzá. A panoráma-éihm, összekapcsolva
az említett rendezői rnódszerrel, a megszokotthoz alkalmazkodott nézőra va
lóban lenyűgöző hatást gyakorolhat, A közel félnapos játékidőből eredő időbeli

"imerda" saját képére formállja a szemlélőt, és maradéktalan lehetőséget nyújt
számára ahhoz, hogy teliesen aíávesse magát a rendezői szándéknak. Ebben a
panoeárnfkus eszközöknek, a minden oldalról érkező hanghatásoknak és az
egész nézőteret [óformán :be1xiJ,tő, hatalmas ftöldmjZJi egységet is átfogmi képes
fölNételeknek jelentős szerepük van,

Bondarcsuk a mai szovjet filmművészet Iegtsrnertebb egyénisége. A szdn
tézdsre hajló művész típusa, aki talán azzal is hangsúlyozza ezt a klass71jl<"~,

egységre tö:relk!vő hajlamát, hogy szmészt és rendezőt egyesít magában. 1920
ban született, 1945-48 között végezte el a főislkolált. Meglepően rövid idő alatt
emelkedett a vezető rendezők sorába. Szemlélete a realizmusra jellegzetes,
szándékos errfberkőzpomtúság, Nem a saját esendőségével vívódó, relatív j"~7_

ságoktól körülvett egyén kérdése foglalikoztartja; az ő szemében ez a szemlé
let hitetlenséget jelent és kéte'líkedést, ama. megakadályozza a valósággal kö
tendő szükségszerű megegyezést. Inkább olyan típusokat teremt, akIiIknél a
statísztííkal fontosság és a tudatos megfontolás játsza a döntő szerepet, hogy
általuk végleges, a társadalern számára hasznos válaszokat kapjon a föltett
kérdéseikre.

F1i1unjeilben. a kérdésf!ő1jtevés és válaszadás hagyományos, jól ismert ará
nyalit alkalmazza. Az Othello (1955) vagy az Emberi sors (1959) talán a leg
jellegzetesebb példái ennels. Az egyénIben dúló általános szenvedélyek, a tra
gédiába torkolló emberré válás foglaJikoztatta, vagy pedig a szenvedésekkel
OO1t emberi élet és a társadalmi haladásba vetett hdt békéltető hatása.

Tolsztoj regényéihez is azért fordult, hogy a széles társadalrrü-történelmí
lOOrképen belül a jeM~ személyíségek smsában az emberi élet és a hala
dás folytonosságát áJbrázollhassa. Az ilyen szándéík, összekapcsolva a realista
igényeikkel természetszerűleg vezethet el a monumentálís megformáláshoz. A
hatalmas arányok slikeres techníkaí összefogása már eleve lehetövé teszi, hogy
a föltett rnüvészí kérdéseik és a ráju'kadOltt válaszok fokozatosan kizárják a
kétségeket, és a mú befejeztével megnyugtató, örökérvényű válaszokhoz jus
S3iI1aJk. A válasz már nem is a nézőben fogalmazódik meg; az á1brráz.oJ.ás rész
Iétekbe menő, tipilkusnalk tekintett másolatában és a flilm nyolc órás epikus sodo
ráoan miJnd.€Illit közőlJnelk, ami egy hosszabb prózai szövegben elmondható.
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Jellegzetessé ezt az ábrázolást Bondarcsuk: egyéndsége teszi. MértéktartÓ'
szempontjaiban ugyanis valami. alázat is rejtózlködó.lk, s mert mondanívalójával
nem lépi túl az örtölkélrlvényű igazságok világát, elkerüili, hogy fiLmje túl át
látszó és egyszerű legyen. Valójában ott juttat még eszünkbe valamit, ahol
meditál, ahol hosszú, egyell1J.etes Irepsoroklkal érzékelteti az egym zavarát és
töprengéseít, melyelket előbb-utóbb ugyan föl kel[ oldarrlia a kellő válaszadás
érdekében, de ahOl! az adott percekben úgy fest, min1,tlha saját megfontolá
soűotól független emberi énjét realízéílná. Ekkor ugyanís Tolsztoj szólal meg
hűségesen. Ilyen pontja a f[llIIÍinelk' Andrej Bolkonszkí] töprengése az auster
litzí csata- előestéjén, vagy Pierre Bezulhov elesettségének pillanatai. Egyéb
ként is jobb lett volna, ha bőségesebben alkalmazzák a regény szövegét: a
filrn úgyis regényszerű, képek'kel elmondott szövegfflusztrácíövá vált, a nyolc
órás időtartarn és a monumentálns realizmus pedig nem tette lehetövé a mai
filmfurmanyelvet. A narrátor által elmondott szöveg legalább többet adott
volna a regényből.

A panoráma-film valójáballl ugyanolyan eszköz, akár a többi. Lehetne
vele úgy is fdlrnezru, mlllt ruhogy azt a Vihar kapujában círnű japán filmben
tették, vagy ahogy azlt például FeHini cSlÍnáJlja. A művészek egy részét, s b[
zonvára Bondarcsukot is a feltétlen biztonságra törellwó hajlam vezette az erő

teljes, monuanentálís kifejezési eszközökhöz, A négyrészes Háború és béke,
amelyből egyelőre az első részt mutatták be nálunk, a maga időbeli terjedel
mével kétségtelenül a filmművészet meglévő. eplikus lehetőségeit aknázta ki.

(Ungváry Rudolf)

ÉLET, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM MÚLTJA ÉS JELENE PÉCSETT.
Az éveeredes múltra vísszatekimtő baranyai város történeténok és jelendegi
életének néhány fontos eseménye takulkozott össze sajátos módom az évszá
mok tükrében, Az idén fejezödtek be a végső rnunkálatok a VáTOS új,1eg
rnaíob és célkitűzésében a jövőt szolgáló nagy létesítményén az egyetemi 'kili
nílka nyolcemeletes palotájam. Éppen 600 évvel azután történt ez, hogy Nagy
Lajos 1367-ben rnegaíapétotta az első pécsi egyeremet és 900 évvel azután,
hogy Boldog Mór pécsi püspök megírta az első magyar legendát, amelyben a
két hires zcborhegyt remetének Zoerard-iI1ak vagy magyar nevén Andrásnak
és tanftványának Benedeiknek életét dolgozta fel.

Boldog Mór még Szent István 'korában került a pécsi püspökség élére és
36 évíg kormányozta az egyházmegyét. A szentóletű főpapról keveset tudunk
Azt jegyezte fel1I'óla a króníka, hogy Szent Lmre nevelője volt és ó voht az,
akit a hű tamítvámy hét csólckad iIiletett. Mrnt püspöknek, legcrőbb érdemének
azt tartják, hogy nagyszámban nevelt magyarszánmazású ,papolkat püspöksé
gében, Püspökségének idejére esett a .pécsi székesegyűiáz' eiISÓ két tornyának
leégése 1064..<ben, amelyet a Bécsi Képeskróníka ezekkel a drárnad mondatok
kJal öröikilte>tt meg: "Aikkor, a Szent Fábián és Sebestyén, ünnepén, amikor
is Salarnon király és Gé:zIa bemeg egymással békét kötött, a pécsi Szent Péter
székesegyházban is rnínd dicsérték Istent és abétk:ét. De a kiöve1Jke2JÓ éjjel
mínd az egyház, mind a hozzá ragasztott paíIotálk egyszerre Lángba borultak é~

a falak összedőltek, Mli.iI1!d!ffilf.{i<t ij.edrtség fogott el a tomyokból lezulhanó ha
mngokretteIlltő robbanása és a Iángok csapdosása között és senki se tudta,
hová forduljon ..."

Boldog Mór, az Írással is fogladkozó szeritéletű püspök azorsbam sem errőIl,

sem más kombeJli.történelmi. eseményről nem számol be, noha miJnt közjogi
személyiség azokiballl tevékenyeri résztvett, hanem csak a két szerény, csen
dességben és ilr:náJban éIlŐ szerzetes életének történetét hagyta ÖrOllCiiJ. híveinek.
S akéső:i. utódolk mindmáíg eZZeIl az énekesverasel €fI1111élkemek: meg róla II
Boldog Mór Iítáníákon:

"Alad meg megyédet,
Ifjú IS ,véneinket,
Kérj békességet népednek,
Pécsi híveidnek."

A nagy püspölk: emlékét .kápoilina is hirdeti majd.".Nz esztendeje ugyatnlÍ.s.
az uránváros keletkezése idején, a roppant területű Pius plébánia egyik buzgó



a.ssronyh!ívője - aIkIi egyébként névtelenül kívánt maradná - kertes családi
házát és szép gyümölcsös kertjét ~gy kápolna építésére adományozta azzal,
hogy a kápolnát Boldog Már tiszteletére emeljék, és hogy az akikodban épülni
kezdő és egyre népeseblb uránváros hivei is kellő lelki gondozásban részesül
hessenek. Az adományozó terve megvalósul maid, bár nem eredeti helyén,
mert városrendezési oIkokJból az építendő emlékkápolna helyét a városrész al
kalmasabb és Iegkíernelkedőbb pontján jelölték ki és ide is telekkönyvezték.

Háromszáz évet előre ugorva, 1367~beIIl ismét jelentős esemény szíruhelye
Pécs, amely már aikkor is igazi város volt, iskolával, kórházzal, kézműves

rnűhelyeklkel, Részben annekis köszönhette, hogy Nagy Lajos király válasz
tása éppen Pécsre esett, amikor egyetemet kívánt alapítani. Az egykori pécsi
jogakadémia tanára Késmárky Istvárn jegyezte fel erről az intézményről: "Azt
az első egyetemet nemcsak a város kapta 1367~b€ll1, inkább az akkor már hét
éve halott püspöke, Henrici Míklós, akineIk neve igazolja, hogy ő is olasz szár
mazású volt, akárcsak Anjou Lajos és vele harcolt Nápolyban. A közös harc
ból rnély barátság lett és Henraci Miklós fegyvertársból a király tanácsadója.
E tanácsadás tette lehetövé Henrici Miklós sok érdemes püspöki alapításait,
építkezéseit stb. O maga életében a szerzetesd szegénységet gyakorolta; fel
[egyezték róla, hogy váillárn hordott a .szegényeknek fát, amelyet ő maga vá
gott a Mecsek erdőiben számukra." Ez a Henrici Míklós halálát érezvén, örök
ségül hagyta királyi harcostársának, hogy "miután fiúörököse nincsem, gon
doljon a tudománytalan magyar ifjakra. akik ezerszámra kóborolnak az ország
ban és pénzzel teli erszény, meg kellő várbírtok híj ján nem gondolhatnak
Bologna, Bécs vagy Prága tudományt osztó főískoláíra. Legyen tehát kí rúlvi
joga és gondja, hogy rníelőbbmagyar főiskola emeltessék. s ez a főiskola emeli és
hirdeti majdan az Anjou ház érdemet". Pécs város történésze Haas Mihály
pedig azt jegyezte fel, hogy: "Az áítalánosan ismert közrnondás, hogy .nómet
nek Bécs, magyarnak Pécs' éppen a pécsi egyetern felállttásának idején hang
zott el először és pontosan I. Lajos király szájából, akí éppen 1367-ben jelerr
tette kd, ha a németnek Bécsben van, a magyarnak Pécsen legyen főískolája."

Komoly tanulmányban dolgozta fel az egyetem alapításánaik történetót
Petrovits Ede a pécsi egyházmegye történésze. Tőle tudjuk azt is, hogy az
egyetem alapítésában Nagy Lajosnak nagy segítsége volt Vilmos püspök, a
kamcelllstája, ·aiki [avadabmával is hozzájárult a főisiküla alapításához. Etekin
tetben olyan bőkezűséggel járt el, hogy az alapítást engedélyező V. Orbán
pápa még sokaláotta is. Ez az első pécsi egyetem sajnos David életűnek bizo
nyult.

Anmál inkább remélhetjüík, hogy Pécs mcstaní egyeteme mdnd jobban
vírégzaní fog. A fejlődés terén jelentős állomás a már omllít.att egyetemi kli
nika Gádoros Lajos építészmérnök alkotása, amelynek építésí költségei két
százmilliót tettek ki. Belső berendezését a makóí egészségügyi berendezéseket
gyárr-tó vállalat szállította s az épületet Török .Iánosnalk, a pécsi porcelángyár
fiatal Ikerámikusának a város sziíneiben, kéleben és sárgában tartott művei

díszíitilk. Ez az új pécsi látványosság a régi város belső területétől kissé tá
volabb, de Jemyűgöző fellegvánként magasodik ki az egyetemi negyedhől. Az
életet szolgálja a magyar egészségügyi "tudománynak ez a nagyszerű palotája,
amellymelk: kórtermei négyszáz ágyat foglalnaik magukba, osztályai a logrmo
deruebb felszereléssel készültek és fél emeletet tölt be a kűlön orvostudo
mányí könyvtár.

A toronyház töretlen biztonságot sugárzó síma falaival, esdlogó ablak
soraival, nyolc emeleténeae zöld rnezőkre emlékeztető üvegcsempe boritásával
mél.tó folytatója a város történelma emlékű és számontairtott szépségeimek és
harmónikusan Illeszkedík bele a szép pécsi tájíképbe. Az épület folyosóiról ki
tekintve a látogató egyszerre látihatja a dóm annyira [elllegzetes zöld tetözetét,
a dzsámi. loupoláját, a keleti hegyvonulatból ikilffiflgasló kokszelőt és az erőműt,

a bányák aknáínak tornyait, a jakabhegyi uránérc-üzemek feldolgozó műhe

lyeit, a széles utcákkal és terelkkel, levegős házakkal épített és színte új vi
lágot jelentő uránvárost. majd rnindezeken túl a köröskörül elterülő gazdag
baranyai mezőket és a Mecsek erdő borította Iankáít. így találkozik szép össz
hangban a múlt és a jelen, és a jövő is. (Dénes Gizella)
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Informatíons sur La eouverture -----,
LE PROCES D'ERASlVIE

par István Vida

L'auteur de I'ébude cornrnémore le einq centieme anndversaire de la nais
sance du grand humaniste. Il ranime la discussion engagée pendant des sieolcs
sur les ouvrages d'Erasrne, les critiques contradíctoíres, et soulígme celles qui,
a notre époque et particulierernent apres le Ile Conelle du Vatican, ont rendu
Erasme de nouveau actuel, et consídérablement augmenté sa popularí té. L'auteur
constate qu'en Erasme le catholicisme le plus pénétrant s'est réalísé, comrne
une rare union de la fidéHté a I'Eglíse et du sentírnent undversel, Un plu ra
Iisme délíé se délage de 8e8 pensées, Sa pensée, son caractere. son ame créent
une synfhese enire leaantatheses de l'EvangHe et du classíque, de la bible et
de la tihéologíe, de la patristique et de la dognnatique, du doute et de la
eoumisséon, de l'unité et de la tolérance, du rationalisme et du spirttualísme,
de I'Eglíse et du monde. On a comparé Erasrne aux plus différentes gramdes
fi,gures de I'esprít, maas a ,l'avis de l'auteur la place du oatholique Eraeme doít
se situer prés de celIes de St Jéröme, de St Franccis de sales, de Newman, et
de Jean XXIII.

~---

LE P ASSÉ ET LE PR:ÉSENT DE LA VIE, DE LA SCIENCE ET DE.

LA LITTÉRATURE A PÉCS

par Gizella Dénes

Quelques irnportants évenemeats de la vie acbuelle et historique de Pécs,
v:iLLe au passé millénaíre située dans ie comitat de Baranya, se sont rencontrés de
facon toute particulíere, a I'égard des mi'1lésimes. Cette année, la construction
du nouvel établissement le plus rnoderme destdné a la réalisation des objectífs
.de l'avenír, celle de J.'édifice de huit étages de la cliníque de I'Uníversité a
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été aohevée, C'est arrivé [uste 600 aJIlS apres la fondatdon de la premiere um
versité de Pécs par le roi Louís le Grand, en 1367, et 900 aJIlS aprés la parutiora
de la premiere ,légende hongroís, dans laque11e l'évéquede Pécs le bíenheureux
Mór écrívít la vie de deux ermítes du mont Zobor: ZOerard c'est a dire András,
en hongroís, et de son díscíple Benedek.

Le bíenheureux Mór, accéda a l'épíseopat de pécs du temps du roi Saint
Etíenne, et admínístra le díocese durant 36 ans.

Il ne nous est resté que peu de données sur la vie sainte du prélat. La
dhroriique relate qu'Ií fut le précepteur de Sadmt Imre et que c'est lui fut
embrassé sept fois par son éléve reconnadssamt. Ein sa qualité d'évéque, on
considere come son plus grand mérite d'avoir élevé un grand nombre de pretres
d'orígnne hongroíse dans SOlll diocese. Une chapelle commémorera bientöt le
grand évéque. Ein effet, il y a díx ans une pieuse paroissienne qui désire gar
der I'anonyrnat, de la paroísse Pius au tres vasteterritaire fit don de sa
maíson de famille entourée d'un [ardin et de son beau verger pour y ériger
ume chapelle en I'honneur du bíenheureux Mór, afin que les fideles toutours
nombreux de la ville de l'uraníum en pleine expansion soient aussí pOUl"VUS
des services relígíeux appropriés. Le projet de la donatrice sera réalísé, bien
qu'a un autre endroit que ceLui qu'elle avaít désigné, car, pour des ralsons
d'unbanísme, l'emplacement de la chapelle commémoracive a été Iíxé dams un
quartier de la viJJe plus propice et plus élevé, ou il a été errregistré au cadastre.

300 ans plus tard, en 1367, Pécs alors déja devenue une vraie vdlde pourvue
d'école, d'höprtal et d'atelíers artísanaux, fut de nouveau le théátre d'un tm
portant évenement. C'est en pantde il cela qu'est du le choíx du roí Louis le
Grand designant Pécs lorsqu'Il voulut fonder une uníversité.

L'éveque Vilmos, chaneelíer du roi Louís le Grand lui apporta un grand
secours én participant il la fondation de I'uníversité par ses propres appoínte
ments. A cet égard, il se rnontra si généreux que méme le pape Urbain II qui
avatt autorisé la fondatíon, le trouva exagéré, Malheureusement, cette premiere-
uníversíté de Pécs ne fut pas de Iomgue durée. -

Mais nous pouvons d'autant plus espérer que I'unáversíté actuel1e de Pécs
prospérera. La clirríque de I'Universíté, oeuvre de l'arohátecte Lajos Gádoros;
'que nous avons rnentíonnée, constítue ume phase íanportante du développe
rnent, Les fraís de constructdon se somt élevés il derux eents rníllions de forints.
son aménagement intérieur a été fOUf!!l!i par I'entreprise d'ínstallatíons saní
taires de Makó, et le bátáment est déeoré par les oeuvres de János Török, jeune
eérarniste de la fabrique de porcelaine de Pécs exéeutées en jaume et bleu,
eouleurs de la viIle. Cette nouvelle curíosíté de Pécs s'éleve un peu loin de
['ancien terrátoire de la eité, rnaís le bátáment s'éleve comme une forteresse
imposante au dessus du qruartier uníversitaire. Ce magmífíque palaís de la
science thérapeutique hongroíse dont les salles contdennent 400 líts, dont les
services sont équípés de la facon la plus moderne et dont labúb1úotheque me-

o dica:Ie spéeíale oecupe la moitié d'un étage, est au service de la vie.
AVJeC ses rnurs Iísses réflétant une sécuríté SaJIlS failJles, ses ramgées de

fenetres brdllantes, le revétement de ·Mence vitriifiée de ses huit étages rappe
laJIlt les cfr1alll1lPS verdoYaJIlts, l'iJmmeulble-tour s'ajoute aux beautés de mémoire·
bJistorique bien connues de la vil1e et s'úntegre harmonieusement au reau
paysrage de Pécs. Depuis les cou[oirs de l'édifice, le V!isiterur découvre a la fois
la toiture verte sli caractéris1Jí.que de la cathédrale, ,la coupole du djami, la
OOker.ie et la centra1e émergeaJIlt de la cfr1allllJ€ de mOlIl1agnes de l'est, les tours
des puits des mines, les ateliers des usines de Jakaibhegy qui traitent 1e mine
mi d'uranirum, les larges mes et les vastes places parsernées de maisons aérlées
de la ·ville de l'uranium qui consti.tuent poux ainsi diire un monde nouveau et,
tout autour, la riche campag1lle de Baranya .et les pentes du Mecsek couverte:;
de foret~;, C'est aiDSÍ que doo6une ibelle harttnonie se rencontrent le passé, le
présent, et aussi l'avenir.

•
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COMPTES-RENDUS ET CRITIQUFS

Dans la partie Iittéradre de la rubrique de la crítíque, György Rónay parle
<le I'autobíographíe de László Passuth, écravain tres popu1aire bíen connu il
I'étramger. - Dans la rubnque des beaux-arts Iván Dévényi parle de la mono
graphíe de Henrik-Julien-Félix Rousseau par Julia Szabó qui víent de pa
raitre aux éditions Convína, Il fait aussi un ehalleureux éloge d'Endre Bálint,
peintre et iIlustrateur hongrois, revenn au pays apres avotr séíourné plusíeurs
dízaímes d'années il Paris. - László RÓIl1ay, qui dirige la ruhrique musícale,
rend compte des concerts qui ont termáné la saisom il Budapest, et exprirrne
quelqucs idées au suíet de la musique relígíeuse que la rélfomne liturgique a
sensdblement touehée, particulierement en Hongrie ou, surtout en conséquence
de I'actívité de Zoltán Kodály, la culture des ohoeurs relígieux est extrémement
développée. Selon I'avis de l'auteur, il faut ehercher une solution pour que les
fervents de la culture musícale puissent treuver aussí il l'avenir une terradn
d'activité convenaoíe, - Dans la rubraque du film, Rudolf Umgváry cornrnente
le film du metteur en scene Serge Bondaresuk tíré du roman de Tolstoi: La
.guerre et la paíx, qui vierit de passer sur les éerans de la capítaíe hongroíse.

...
INFORMATIONS

Documents du Ile Concile du Vatican en hongrois. Jusqu'ící la Scciété
.Szent István a publíé en Iangue hongroíse les docurnents du Ile Concíüe du Va
tican suivants: Deux constitutions relatíves il l'EgIlise et il la sainte Iiturgáe,
les décrets sur les activités apostolíques des laíques et sur I'aspíration il I'unrté
chrétíenne, aímsi que les déclarations sur la lilberté religíeuse et sur les rela
tions de I'Eglíse avec les relrgíons non-ohrétíennes.

La Conférence des Catholiques Chrétiens de Berlin a tenu il Potsdam une
réunion il laquelle une délégatíon de troís pretres hongroís a pcis part. Le
chef de la délégation était le prévöt Imre Várkonyi, custode, directeur national
de l' Actio Catholica, et les deux autres rmemlbres le chanome Imre Turnkó,
professeur il I'Acadómie de 'I1héologie, et Tibor Nagy, conseiller et seerétaire
-épiscopal, de Szeged,

L'Académíe centrale ca1Jholique de Théologle de Budapest a décenmé il dix
<Ie ses étudíants ayant tenmáné leurs études le plus haut grade de la vie scíentd
fique ecclésíastíque: le tdtre de docteur. Plusíeurs membres du COl'pS épiscopal
Iiongroís ont assísté a l'assemblée de la promotion solennelle. il laquelle I'Office
des Aff'aires Eoclésíastíque de l'Etat s'était aussí fait représenter. Le doyen. Po
Iíkárp Radó adressa aux nouveaux docteurs un díseours qui soulígnaít I'irnpor
.tance et le contenu de la tínéologíe.

A l'occasíon du 190eme anníversaíre de sa fondatíon et du jubiil.é de 40
ans de pontificat de Lajos Shvoy, éveque díocésaín, assistant au tröne, le
-díocese de Székesfehérvár a publié un nouvel annuaire contenant de préeieuses
données historiques dont une des plusintéressantes est que depuís 1945, done
depuís I'amnée de la fin de la guerre, sur le territoire du díocese 42 cures se
somt développées en parodsses ímdépendantes.

Rayrmund Rákos, comfesseur apostolique hongroís de Rome a déclaré, au
cours d'une émisslon hongroise de la Radio du Vatican que les confesseurs
hongroís fonctionrient il Rome depuís le XIIIe síecle, Rayrnund Rálkos remplit
ces fonotíons depuís 1958.

A la Basilique de Székesfehérvár, huít prétres du díocése de Székesfehér
-vár ont célébré leur messe d'argent par une messe offerte en coneélébration
avec l'évéque dioeésain Lajos Shvoy, assistant au tröne, Plus tam les pretres
jubilaires ont aussi célébré leur messe d'argent au síege de leurs fonctions.

Les fideles de l'égilise Kisboldogasswny de Pápa ont c!haleureus€IIDent feté
János Moór, chantre de l'église qui, bden qu'aveuwe, rempu,t sa ta.crhe depuis 40
ans. Le Saint-Pere a envoyé sa bénédictiOll1 au a!lantre aveugle pere de neuf
.enfants vivants. '
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Au lieu de la petite cihapelle élevée autrefois dans la cour de la fabríque
de porcelaina de Hollóháza, la eommune a été dotée d'une nouveHe église. Le'
grand développement de la fabrique ayant nécessíté le réarnénagernent de la
cour, la petite chapelle va étre démolde. Maís auparavant, la nouvelle église
concue par I'arohitecte László Csaba, lauréat du prix Kossuth, avait déja été
construíte au centre du village et des étaiblissements de la fabrique. Elle a été
béníte Ie 25 [uin par I'éveque Pál Brezanóczy, admínistrateur apostolique d'Eger,

L'égilise polonaise de Kőbánya, il. Budapest, a célébré sa Iöte patronale
par une cérémonie intime il. laquelle ont assisté de nombreux fideles polonaís
et hongroís de Kőbánya.

Dans sa sessíon du moís de [uí'Het, I'Assemblée Nationale hongroíse a
díscuté la réforme toute proehe de la direction économíque. Míklós Beresz
tóczy, prévöt, víceprésídent de I'Assemblée Nationale a aussi pris la parole
apres le díscours iriaugurad de Jenő Fock, présídent du conseíl des mínístres.
II a exprímé sa convíctíon que toute actívité hurnaíe, done l'exécutíon des plans
éconorníques également ne peut étre fructueuse que si elle est guidée par
deux facteurs réunís: premíerement, la compétence, et deuxiernement la
conscience rnorale qui régit la fonction de la compétence. Les 4000 pretres
catholiques qui fonctíonnent en Hongríe sont aussí au service de cette con
science morale générale,

L'Acadérníe Centrate de Théologíe de Budapest a décerné il. Vince Tomek
général de I'ordre des Piaristes, le titre de docteur honoris causa. Le docurnent
ratifiant Ia promotion a été remis au títulaíre il. Rome par les rnembres du
comité épíscopal de I'académíe: l'évéque József Ijjas, administrateur apostolique
de Csanád, István Albert, prieur de l'ordre des píaristes en Hongrie, György
Zemplén, professeur d'aeadémíe, recteur de I'Instátut Pontifical hongroís de
Rome, et le doyen Polikarp Radó.

Dans la déclaration donnée il. Új Ember, I'évéque József Ijjas, admínistra
teur apostolique du díocese de Csanád rend compte de 111 réunion d'évéques de
Noordwijkerhout il. laquelle assístaíent eneore I'évéque Pál Brezanóczy, secre
taíre du corps épíscopal hongroís et I'évéque József Csernátí, admínistrateur
apostolique de Pécs. Dans sa déclaration, I'évéque Ijjas aparJé avec la plus
grande estíme et arnítíé de I'excellente organisation de la conférence et de ses
travaux utiles. Il a rnentíonné que les discours des évéques hongroís ont été
survis avec une grande attentíon et que leur savoir en latin a été tres apprécié.

Le professeur Andor Szörényi, a été promu nouveau doyen de l'Académie
de T'héologie de Budapest, et ratifíé en cette qualité par l' archeveque de Ka
locsa András Hamvas, actuel président du corps épiscopal hongrois qui a aussí
obtenu I'approbatíon de l'État nécessaire il. la nomination.

En Hongrie, dans tous les díoceses, on a célébré par une messe solp"1TleHo,
parfois offerte en concélébration, I'ouverture de "l'atlnée de la foi", annoncée
par le Sairit-Pére.

Drdinations: Dans le díocese d'Esztergom, l'évéoue Imre Szabó a ordormé
six éleves sortants du sémínaíre, dans le diocese d'Eger l'évéque Pál Bre73
nóczy en a ordenné díx et dans le díocése de Székesfehérvár l'évéque du díocese
Lajos Shvoy en a ordonné deux.

Restaurations d'églises - L'Intendance Nationale des Monuments Histo
niques a procédé fl la vestauration de I'église de Fehérvárcsurgó, de style ro
man, datant du XIVe sleole. - La communauté relígíeuse de Zalkod a recu
un secours du papaPaul VI, pour restaurer son église. L'évéque Pál Breza
nóczy a remercié le Saínt-Peré de som don. -:- Sárdor Klempa, adrnínístrateur
apostolique de Veszprém a bénít I'églíse restaurés de Gelse, dans le comitat
de Zala. - Dans la oommune de Gyórlaóomér, on a construít une nouvelle
tour d'égldse, pour laquelle les fideles OlI1t fait fondre une nouvelle cloche de
trois quíntaux.

F.k.: ,Saád Béla - 532lHl'7. Fővárosi Ny. 5. telep. - F. V.: Ligeti Miklós



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A Il. vatikánt zsinat okmányai magyarul. A Szent István Társulat kiadá
sában eddig a II. vatikáni zsinat okmányai Iközül az alábbiak jelentek meg ma
gyar nyelven: A $zent liturujáról és az eqyházról szóló két konstttúcíó; a vilá
giak apostalkodá8i1rol'~_a keresztény egységre-Wrelévésról szóló dek~tum~,
valamint il vallásszabadságróZ és az egyháznak a nem-keresztény vaZlasokhoz
vaZó viszonyár6Z' szóíö nyilatkozatok.

A Keresztény, Katolikusok Berlini Konferenciája Potsdamban értekezletet
tartott, amelyen háromtagúmagyar papi delegáció vett részt, A delegáció ve
zetójeYá1'ko1tyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazga
tója volt, tagjai pedig: Timkó Imre kanonok, a Hittudományi Akadémia wo
fesszora és Nagy Tibor püspöki tanácsos, püspöki titlkár, Szegedről.

4 biidapesti romai katolikus központi Hittudományi Akadémia tíz végzett
hallgatójának adta meg az egyházi tudományos élet legmagasabb folkozatát,a
doktori cimet. Az ünnepélyes doktorráavató gyűlésen a magyar püspöki kar
több tagja is megjelent és képviseltette magát az Allami Egyházügyi Hivatal'
is. Az új doktorokhoz Radó Polikárp dékán intézett beszédet, amelyben a teo
lógia tartalmát és [elentőségét méltatta,

AszékesfehérváTi egyházmegye, alapításának 190. évében és Shvoy Lajos
pápai trónálló, megvéspüspök 40 éves főpásztori jubileumára értékes történeti
adatokat is tartalmazó új sematízmust bocsátott iki, amelynek egyik legérdeke

-sebb adata, hogy 1945, tehát a háború befejezésének éve óta az egyhámnegye
területén 42 lelkészség fejlődött önálló plébáníává, .

A magyar országgyűlés [úlíusban tartott új ülésszakát a gazdasági Iránví
tás küszöbön állő reformjának szentelte. A vitához, amelyet Fock Jenónek,a
minísztertanács elnökének beszéde vezetett be, hozzászólt Beresztóczy Miklós
c. prépost, az országgyűlés alelnöke is. Felszólalásában annak a meggyőződése
nek adott kifejezést, hogy, mínden emberi tevékenység, tehát a gazdasági ter

've'k végrehajtása is, csak akkor lehet valóban eredményes, ha két hatóerő ér
vényesül benne: egyik a szakértelem, a másik pedig a szakértelem műkődését

egyenesben tartó erkölcsi öntudat. Ezt az egyetemes erkölcsi tudatot szolgálja a
Magyarországon rnűködő míntegy 4000 katolikus lelkipásztor is.

Tomek Vincét; a piarista rend generálísát díszdoktorrá avatta a budapesti
Központi Hittudományi Akadémia. A díszdoktorátusról szóló oklevelet a Hit
tudományi Akadémia püspökkari bizottságának tagjai: Ijjas .Iózsef ipűspők,
csanádi apostoli 'kormányzó, Albert István a piarista rend magyarországi tar
tományfőnöke, Zemplén György akadémiai professzor, a római Pápai Magyar
Intézet rektora és Radó Polikárp dékán, Rómában adták át a kitüntetettnek. .

Ijjas Józse! piispök, a csanádi egyházmegye apostoli admínísztrátora, az aj
.Embernek adott nyilatkozatában számolt. be az európai püspökök noordwíjker
houti összejöveteléről,amelyen a magyar püspöki kar részéről rajta kívül még
Brezanóczy Pál püspök, a magyar püspöki kartilJkára és Cserháti József püs
pök, pécsi apostoli kormányzó vettek részt. Nyilatkozatában Ijjas püspök sze
retettel és a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg az értekezlet kiváló ren
dezéséről és hasznos munkájáról, Elmondotta, hogy a magyar püspökök felszó
'lalásait nagy figyelemmel fogadták és, elismeréssel adóztak a magyar papok
latirn tudásának.

A .budapesti Hittudományi Akadémia új dékánja dr. Szörényi Andor pro
fesszor lett, akit ebben a -mínőségében Hamvas András kalocsai érsek, a magyar
,püspök!Í kar ezddőszeríntí elnöke megerősített és a megválasztáshoz- szükséges
áHamihozzájáruIást is megszerezte, '

Magyarország valamennyi egyházm,egy~jében ünnepélyes főpapi, helyen
ként koneeleorácíós mísével emlékeztek meg a Szeritatya által meghirdetett. "a
hit événe!k" megnyitásáról.
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Rákos Rajmund római magyar apostoli gyóntató a Vatikáni Rádió magyar
adásának keretében elmondotta, hogy a magyar apostoli gyóntatók a XIII. szá
zad óta működnek Rómában. Rákos Rajmund 1958 óta tölti be ezt a tisztet.

A székesfehérvári egyházmegye nyolc ezüstmisés papja a székesfehérvári
Bazilikában Shvoy Lajos pápai trónálló megyéspüspökkel együtt koneelebrá
ciós szentrnísét mutatott be. A jubiláns papok később működésl helyükön is
bemutatták ezüstmíséjüket,

A pápai Kisboldogasszony templom hívei rneleg ünneplésben részesítették
a templom kántorát Moór Jánost, aki 40 éve látja el feladatát, vakon. A jubi
láns vak kántonnak, akinek kilenc élő gyermeke van, a Szentatya apostoli ál
dását küldte.

Új templomot kapott Hollóháza az eddigi kís kápolna helyett, amely an
nakidején a hollóházi porcelángyár udvarán épült. A gyár nagyarányú fejlő

dése szükségessé tette a régi gyárudvar átrendezését, amelynek során a régi
templomocska is lebontásra kerül. Ezt megelőzően azonban már megépült a
falu és a gyártelep középpontjában az új templom, amelyet Csaba László Kos
suth díjas építész tervezett, és amelyet Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli
kormányzó június 25-én benedíkált,

A Budapest-Kőbányán működő lengyel templom bensőséges keretek kő

zött ünnepelte búcsúját, amelyen nagy számban jelentek meg a kőbányai len
gyel és magyar hívek.

Papszentelések: Az esztergomi egyházmegyében Szabó Imre püspök hat,
az egri egyházmegyében Brezanóczy Pál püspök tíz, a székesfehérvári egyház
megyében Shvoy Lajos megvéspüspök két végzős szernínáríumí növendéket
szentelt pappá.

TemplomrestauráIások. Fehérvárcsurg6 XIV. századból származó román
stílusú templomát az Országos Műemlék Felügyelőség helyreállíttatta. - Zal
kod egyházközsége VI. Pál pápától kapott segélyt, hogy templomát rendbeho
zathassa, Az adományt Brezanóczy Pál püspök köszönte meg a Szeritatyának. 
Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó áldotta meg a zalamegvet Gelse
tatarozott templomát. - Győrladamér község templomához új templomtornyot
építettek, és a hívek új, három mázsás harangot önttettek a torony számára.

Mennybevétel. Augusztus IS-e valóban Mária mennybevételének ünnepe, 8
az volt már akkor is, amikor még ki sem hirdették az erre vonatkozó dogmát.
A dogma egyébként is csak a régen vallott hit megerősítése volt. A Grosser
Entschluss írja ezzel kapcsolatban a következőket: "Nem véletlen, hogy a Má
ria testszerinti mennybevételéről szóló dogma éppen napíaínsoan került Ikihir
detésre. Régebben nem sokat törődtek az ember testi mívoltának jövőjével. Két
ségtelen, hogy míndig hittek föltámadásában is, de ennek a föltámadásnak igazi
értelmét nem fogták föl helyesen. A testet i.n!kább a lélek börtönének tartották,
amelytől a halál szabadítja meg. Napjaink materializmusa talán éppen egy
fajta megvédése a testi, anyagi mivoltnak a túlzó elszellemiesítéssel szemben.
A Nagyboldogasszony ünnepe arra utal, hogy a megváltás. Krisztus győzelme

a halál fölött, éppúgy kiterjed a testre és a láthatóra, mint a lélekre, hiszen az
emberben a kettő egy, és az egész ember részesül a megváltásban. nemcsalk a
lelke. Mária az elsőnek megváltott. és testi mennybevételével mintegy élővé

telezI rnínden megváltott embernek lelket és testet egyaránt boldogító jövőjét."
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