
nc5ség tekintetében nagy lépést jeient
előre az elmélkedő imádság megked
velése. Mai teológusok az imádságra
is alkalmazzák- a dialógus elvét: ne
csak mí beszéljünk, hallgassunk is,
Isten is szólní akar. Ez a kölcsönös
ség legjobban az elmélkedésben való
sul meg. Az imaélet fejlesztésében
egyre több helyet kell adnunk az el-
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mélkedésnek, azoknak az alkalmak
nak, amikor engedelmesen kitárjuk a
lelkünket Isten felé, ablakot nyítunk
a Szentlélek frissítő fuvallatának,
megnyitjuk szívünket a Tanítónak,
aki eszünkbe juttatja míndazt, amire
Jézus tanított mlnket (Jn 14, 26).

Csanád Béla

•

VI. PÁL ÉS ATHENAGORASZ ÚJABB TALÁLKOZÓJA. VI. Pál pápa.
mínt emlékezetes, június 25-én Isztambulba repült, hogy látogatást tegyen
Athenagorasznál, "Kelet ökumenikus pátriárkájánál", majd másnap, mielőtt

visszatért Rómába, Szmirnát és Efezust kereste fel, hogy ájtatoskódjék azokon
a helyeken, ahol Szűz Mária és Szerit János apostol járt. Ez volt a második
találkozás a pápa és a pátriárka között, Az első még 1964-ben történt, ami
kor VI. Pál, mint Szerit Péter utóda, a Szentföldre és Jeruzsálembe zarándo
kolt. "tisztségének és küldetésének forrásához és eredetéhez", Békecsókot vál
tottak akkor egymással az Olajfák hegyén, jeléül annak az erős vágynak.
amely míndkettöjüket eltölti a hitbeli egység és az egyházi közösség helyre
állítása után. Akik az előzményeket ismerték. már azért is "csodálatosnak"
mondták ezt az eseményt, mert a pápa nem "kihallgatáson fogadta" a Vati
kánban, hanem maga ment el orthodox testvéréhez s ő nyújtott elsőnek kezet
neki, "semleges földön", figyelmen kívül hagyva minden protokolláris elő

írást és az egyházi diplomácia merev szabályait. "Ez a pápa nagy ember" 
jelentette ki akkor Athenagorasz, s ő igazán tudta, hogy miért. A pátriárka
ugyanis még 196Z-ben azt üzente XXIII. János pápának, hogy szívesen meg
látogatja őt Olaszországban, esetleg Castelgandolfóban, ha a pápa megigérhetí,
hogy visszaadja neki a látogatást az ő rezidencíájában, a Fanarban. Okkal fel
tehető, hogy a pápa főleg a Kúria ellenzése miatt nem tehetett ilyen igéretet.
Erre látszik utalni Athenagorasznak egy későbbi nyilatkozata: "János nyilván
nem tartotta az időt még érettnek erre, s maga a katolikus egyház sem ren
delkezett még elegendő tapasztalattal az ökumenizmus terén."

Azóta sokban változott a helyzet, s bizonyos, hogy Athenagorasz igen szí
vélyes fogadtatásra lelt volna a Vatikánban és a kívánt igéretet is megkapta
volna. Közben azonban az ő oldalán merültek föl nehézségek. Egyrészt több
orthodox egyházfő nyiltan helytelenítette szándékát, másrészt a török kor
mányzat és a pátriárkátus közt támadt surlódások miatt attól kellett tartania.
hogy amennyiben elhagyja Törökországot, nem engedik vissza a határon. Csak
aki valamelyest is tájékozott a katolikus és az orthodox egyház belső viszonyai
felől, ítélheti meg tehát azt a ritka bátorságot, amely VI. Pál mostani lépésében
megnyilvánult - állapítja meg Manfred Plate, a Christ in der Gegenwart szer
késztője. Végtére is nem kis bátorság kellett ahhoz, hogya pápa túltegye ma
gát a saját környezetének meggondolásain és az orthodox egyházakon belül
mutatkozó feszültségeken.

A katolikus hírmagyarázók mind kiemelik, hogya presztizs-szempontokat
félretéve Róma ment el elsőnek Konstantinápolyba, éspedig ezúttal nem a
római püspök legátusának alakjában, aki a kiközösítést viszi magával, hanem
magának a római püspöknek személyében, annak a zarándoknak képében, aki
békét hirdet a keresztények között s igyekszik jóvátenni azokat akárokat,
amelyeket 900 évvel ezelőtt indulatos követe okozott. VI. Pál most ugyanott,
ahol annakidején Humbertus bíboros letette a kiközösítési bullát, térdre hul
lott és imádkozott, bármítéle nyilatkozatnál beszédesebben igazolva, hogy
mennyire más magatartást tanúsít immár a római egyház annak az egyháznak
irányában, amelyet ezen a helyen valamiImr elitélt és anathéma alá vetett.



Az ilyesféle történelmi, sot misztikus eszmetársításokat persze nem szabad
sem alábecsülni, sem túlértékelni. Athenagorasz mindenesetre úgy nyilatko
zott, hogy azoknak a megbeszéléseknek eredményei, amelyeket VI. Pál és ő a
legközelebbi teendőkről folytattak, "felülmúltak minden várakozást, még a
legderűlátóbbakat is". Hirforrásaink szerint azokban az utakban és módokban
egyeztek meg, hogy miként kellene előmozdítani a teológiai és egyházjogi
vizsgálódásokat, amelyeknek céljuk, hogy egyengessék a legteljesebb közösséget
a katolikus és az orthodox egyház között. Előrelátható így, hogy magasszintűbi
zottságokat fognak telállítarn azoknak a problémáknak tanulmányozására,
amelyek elválasztják a két egyházat.

Ezeknek a problémáknak megoldása korántsem egyszerű, de nem is re
ménytelen. Erre kell következtetnünk abból a rendkívül érdekes beszédből is,
amelyet "Nagybritannia orthodox metropoli tája", akinek szintén Athenagorasz
a neve. mondott el július 2:~-án székesegyházában. A metropolita is, akinek
beszédét a Tablet egész terjedelmében közzétette, meg van győződve arról,
hogy a barátság újjászületése a keleti és a nyugati egyházak között egyik leg
jelentősebb fordulata a jelenkori egyháztörténetnek. A tanbeli eltérések sze
rinte is nagy szerepet fognak vinni a dialógusban, mert az orthodoxok körében
is az a felfogás uralkodik, hogy csak ezek kiküszöbölése igazolhatja a szent
ségekben való közösséget. (Szeretnérn itt megjegyezni, hogy a pápa 1964. évi
ajándékára, egy misekehelyre mutatva, Athsnagorasz pátriárka egy újságíró
előtt ekként nyilatkozott: "A kehely már megvan. Most csakazt kelJ mielőbb

elérnünk, hogy ebből a kehelyből közösen ihassunk. Akkor már nemcsak az
egység jelének leszünk birtokában, hanem végre magának a teljes' egységnek."
A pápa pedig már ezt megelőzően kiemelte üdvözlő beszédében: a szeretet
feltárta, milyen mélyre nyúlik az egység, ugyanakkor azonban annál fájdal
masabban éreztette a pillanatnyi lehetetlenségét annak, hogy az egység kon
celebrációban jusson kifejezésre.) Tény viszont - fűzte hozzá a metropolita -,
hogy ez a közösség 1054-ig anélkül állt fenn, hogy tekintetbe vették volna a
már 867-től fellépő teológiai, liturgikus és egyházigazgatási különbözőségeket.

Példaként hozta fel erre, hogy már 1054 előtt megvolt a latin és a görög egy
házak között a "filioque" különbség, ugyanígy a purgatórium problémájának,
a kovásztalan kenyér használatának, az átváltozást létesítő mozzanatnak, a
római püspök elsőbbségének eltérő megítélése. (A "filioque"-t illetően nem árt
tudnunk - írja kommentárjában Franc;;ois Biot -, hogy az orthodoxok szerint
az a katolikus állítás, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól ered, a Szerit
lélek Iüggőségét hozza magával attól a személytől. aki Rómában a Fiú képvi
selőjének tekinti. magát, azaz a pápától. Még mélyebbre nézve, az orthodoxok
szerint ez az állítás jelentősen csökkenti az Atyaisten tekintélyét, mint aki
elsődleges forrása az Istenségnek és annak egvségének.) A liturgikus közösség
azonban ennek ellenére sem szűnt meg és az egyház nem szakadt ketté, hanem
ehelyett tanulmányozták és keresték a kölcsönös megvílágosodást és az elté
rések okozta nehézségek megoldását. Kérdés tehát - vetette föl a metropolita
-, nem lehetne-e vieszaállitanl a liturgikus közösség régi gyakorlatát, ha
ugyanakkor hozzáfognának a teológiai eltérések természetének vlzsgálásához?
Nem volna-e lehetséges a "communio in sacris"-t úgy tekinteni, mint az egység
bevezetójét, ahelyett, hogy betetózójének minősítenék? Nem kétséges - folytatta
a metropolita -, hogy sokan ragadóan felelnek ezekre a kérdésekre, annál is
inkább, mert 1054 óta más tan beli különbözőségek is csatlakoztak Nyugaton a
mondottakhoz, Ilyen elsősorban a pápai tévedhetetlenség dogmája, amelyet
maga VI. Pál pápa is egyik Iegnagvobb akadálynaktekint. Ezt ugyan ma szor
gosan tanulmányozzák a nyugati teológusok, de mínt a II. vatikáni zsinat ha
tározatai mutatják, nem érkezett még el az órája annak, hogya dogmát fölül
vizsgálva történeti távlatba és viszonyba állítsák be azt. "Mindenképpen szük
séges azonban arra figyelmeztetni - fejezte be a metropolita -, hogy az egy
ség kérdése nemcsak a papságot és a teológusokat érinti. Az egység elvan ügy,
amelyet Isten egész népének közreműködésével kell kimunkálni. Bizonyos.
hogy az emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy résztvegyenek. de nem
is akarnak résztvenni a teológiai vitákban olyan kérdésekről, amelyeket ille
tően hiányzik a kellő felkészültségük. Az emberek azonban igenis képesek
szeretní és hinni. És a híveknek éppen ez a vágyakozása az, amit Athenagorasz



pátriárka kifejezésre juttatott. S ugyancsak ebben a szellemben igyekszik Pál
pápa valóra váltani a keresztény híveknek ezt a szent vágyakozását, csodá
latraméltó bátorsággal, alázatossággal és őszinteséggel."

Nem szabad továbbá azt sem felednünk, hogy Athenagorasz, mint Kons
tantinápoly érseke és pátriárkája, a legelső orthodox püspök, ami a neki járó
tiszteletet illeti, de semmítéle hatalmat sem gyakorol az orthodox egyházak
egésze fölött. Ablásroglalásaí t és elkötelezéseit nem késztetheti rá tekintélyi
úton más püspökökre, Csak ha olyan zsinat ülhetne össze, amely az orthodox
püspökök egészét magában foglalja, csak ez a zsinat egyezhetne meg állásfog
lalásokban és elkötelezettségekben. Nyilvánvaló, hogya hitbeli egység és az
egyházi közösség szempontjából Athenagorasz személyes hajlandóságal rend
kívül értékesek. Arra azonban semmi mód, hogy magatartását érvényesíthesse
akár saját püspöktársai, akár az orthodox egyházak egésze tekintetében.

A konstantinápolyi patriárkátusnak belső orthodox ügyekkel foglalkozó
bizottsága közölte. hogy Athenagorasz több hetes külföldi útra indul. A pát
riárka ezek szerint tehát nem tart attól, hogya török kormány nem fogja visz
szaengedni székhelyére, ami kétségkívül annak a látogatásnak köszönhető,

amelyet a pápa tett a török államfőnél. A bizottság közlése szerint a pátri
árka előbb Moszkvába, a legnagyobb orthodox egyház központjába. utána
Belgrádba, Bukarestbe és Szófiába, majd Londonba és Genfbe kíván utazni.
Londonban az anglikán egyház primását, Genfben az Egyházak Világtanácsát
keersí föl. Rómát nem említi a közlemény, egyesek szerínt azért nem, mert eh
hez a látogatáshoz Athenagorasz szeretné előbb rnegszerezní a többi orthodox
egyház helyeslését is. (M. V.)

A ZSINAT BUDAPESTI SZEMMEL. Saád Bélának, az Új Ember felelős
szerkesztőiének ezzel a címmel megjelent könyvet a II. vatikáni zsinat máris
nagy és egyre bővülő irodalmának azokhoz a kevés termékeihez tartozik, ame
lyeknek újságíró a szerzője. Talán az egy Maritain múvét kivéve azonban ép"
pen ezek keltették mindezideig a legnagyobb visszhangot, rnert a legjobban
világították meg, hogy mekkora változást hozott a zsinat a katolikus egyház
életében, s miért fordultak más vallásúak, sőt a nem-hívők is annyira élénk
figyelemmel feléje. A francia Wenger, Rouquette és Eesquet, a svájci Galli vagy
a német Plate, hogy csak a legnevesebbeket említsem, mint laptudósitók kísér
ték végig Rómában a zsinatot, vettek részt a sajtókonferencíákon, beszélték
meg a zsinati atyákkal problémáikat, hallgatták végig a vezető teológusok elő

adásait. Mindezt persze több-kevesebb haszonnal és sikerrel valamennyi "akk
reditált" újságíró megtette vagy megtehette. ami azonban rangossá emelt kö
zülük némelyeket, az a kivételes érzék, amellyel az események és szövegek
helyes értékelésén túlmenően feljegyezték az itt-ott önkéntelenül elröppenő

szavakat, olykor gesztusokat is, látszólag felületi, de valójában fontos és lé
nyeges mozzanatokat, amik nélkülük titokban maradtak vagy feledésbe me
rültek volna. Amikor pedig utána könyvbe is foglalták észleléseiket és meglá
tásaíkat, előtérbe került bennük a publicista, akinek az a törekvése, hogy köz
üggyé tegye, amit a "rivaldára" állít, azaz f~glalkoztassa és gondolkozásra
késztesse, amellett nyugtalanítsa is olvasóit, kérdésesnek mutatva sok olyan
véleményüket, amelyeket talán fáradságosan alakítottak ki maguknak.

Az újságírónak és egyben publicistának ez a magas minőségead jelentő

séget és különös értéket Saád Béla könyvének is. Összetartó gerince a zsinat
menetének folyamatos rögzítése, ami logikai összefüggésekben és időbeli ada
tokban is annyira pontos, hogy tudományos feldolgozás számára is forrásul
szelgálhat. Erre rakódik rá sorjában mindaz, ami előkészítés és vajúdás, szel
lemiség és érlelődés, harc és eredmény, teljesült remények és jövő távlatok.
Mindez pedig azzal a "budapesti szemmel" nézve, amely szüntelenül azt vizs
gálja és mérlegelí, hogy mit várt a magyar katolikus egyház és közvélemény
a zsinattól, mllyen történelmi helyzetbőlés társadalmi adottságok számbavételé
ből eredtek ezek a várakozásuk, hogyan fejezték ki a zsinat magyar résztvevői,

mennyíben felelt meg azoknak a zsinat munkája?

"Vigilia kiadása. 232 o. ára 32,- Ft.
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A publicista, aki a felelősséget mindenekelőtt önmaga irányában veti töl
es érzi át - és ilyen Saád Béla -, arra van ítélve, hogy művében a valóságot
ne csak írja, hanem minden idegszálával éUe is. S az a magyar valóság, amit
Saád Béla tapasztal és jellemez, az én megítélésern szerint is annyira igaz,
hogya könyvében foglaltaknak mínél szélesebb körű tudatosítása nemcsak a
mí hazai közvéleményünknek válnék javára, de hozzáférhetővé kellene tenni
azokat a külföldi, főleg nyugati katolikusok részére is.

Hadd tudják meg ők is, hogy az egyház megújhodásának és a zsinaton
döntő fölénybe jutott szellemiségnek nemcsak náluk, de a mi országunkban is
megvoltak az úttörői, akiket a két világháború között itt is a kompromittáló
nak szánt "baloldali" és "neokatolikus" jelzőkkel illettek, de akiknek nem kis
érdemük lett abban, hogy 1949 után a szocíalísta Magyarországon meg lehe-t
tett találni az ujból járható utat az egyház és a vallásosság számára. Nem volt
ez könnyű feladat. A katolikus hierarchia oldalán elsősorban Czapik Gyula

. egri érseknek köszönhető, hogy 1950-ben a Magyar Népköztársaság kormánya
és a katolikus püspöki kar között létrejött a megállapodás, amelyről a tizedik
évfordulón, 1960-ban, Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök méltán je
lentette ki, hogy helyes és szükségszerű volt, mert hiszen "az egyháznak rnín
denkor a mában élve, az adott térség és idő viszonyaihoz igazodva kell teljesí
tenie Krisztustól kapott küldetését", Úgy ő, mint a püspöki kar többi tagjai
j ,ggal állapították meg akkor, hogy csak a jó viszony állam és egyház között
és a kölcsönös jóakarat hozhat gyümölcsöző eredményeket mind az ország,
mind az egyház javára. Am éppen ez a két kitétel: "jó viszony" és "jóakarat",
ez hökkentette meg leginkább a zsinat előtti korszak római egyházkormányzóit
és a nyugati katolikusokat. "A valóság, sajnos az volt-- utal rá Saád Béla -,
hogy Rómából is nem kevesek, nem is jelentéktelen szernélyíségek, úgy tekin
tettek reánk, mínt akik egyházilag csak félig-meddig számítunk legális kato
likusoknak. Voltak, akik ki is mondták, hogy mártírsorsotszántak nekünk,
és csak azt számítják magukénak. aki olyasmit tesz, hogy mártírrá legyen
kinevezhető." Holott az alternatíva, amelyet a jó viszonnyal és a kölcsönös
jóakarattal szembe lehetett .volna állítani, maga lett volna a pusztulás, "olyan
végpont, mínt az eleven életben a halál". S okkal kérdi a szerző: amikor ké
sőbb a "párbeszéd" gondolata felbukkant a zsinaton, nem foglalta-e ez magá
ban a jó viszonyt és a kölcsönös jóakaratot? Bízvást elmondhatjuk, hogy Czamk.
érsek, bál' nem érte meg XXIII. János pápaságát. nemcsak történelmi, hanem
zsinat-előkészítő szerepet is vitt egyházában. Az általa tanúsított és megkívánt
magatartás nyomán Magyarországon már évekkel a zsinat előtt bekövetkezett
az a fejlődés, hogy marxista részről rnegszüntek a vallásosságot általánosítva
"klerikális reakciónak" minősíteni.

Érthető, hogy amikor a zsinat első ülésszakára a magyar küldöttség el
indult, Várkonyi Imre, az Actio Catholíca országos Igazgatója, akkor kalocsai
káptalani helynök is, búcsúztató beszédében elsősorban amiatt tejezte ki örö
mét, hogy most majd a magyar katolikusok is "hallathatják szavukat azokon
keresztül, akik itt élnek a magyar néppel együtt, közvétlenül látják annak
munkáját, segítenek neki előrehaladásában és hűségesen teljesítik állampol
gári kötelességeiket anélkül, hogy más nemzetbelieknél bármiben is gyengébb
és rosszabb katolikusok lennének". "Mi, magyar katolikus főpapok és papok
nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk - szögezte le Várkonyi -, hogy megtet
tük kötelességeinket és megtesszük a jövőben is. Öriztüka hitet, hirdettük az
Isten igéjét, vezettük híveinket az örök üdvösség útján és ugyanakkor elfo
gadtuk a nemzetek apostolának, Szent Pálnak tanítását és engedelmeskedtünk
hazánk törvényeinek is. Az elmúlt idők ezt a magatartást mindenben igazol
ták." Hamvas András, akkor még csanádi püspök pedig éppen Saád Béla előtt

az Új Ember számára adott nyilatkozatában mutatott rá arra, hogy a zsinaton
való részvétel szintén egyik megnyilvánulása annak a jó viszonynak, amelyet
az egyház és a szocialista állam között sikerült létrehozni. "Amikor jó vi
szonyt mondok - fűzte hozzá a püspök -, nem értek rajta problémamentes
séget, Problémákat az élet míndig produkál, ám éppen azért kell a jó viszony,
hogya felmerülő problémákban békés tárgyalások útján keressük a megoldást."

A zsinat harmadik ülésszaka tudvalevően 1964 szeptember 9-én nyfit meg,
Utána egy héttel, szeptember 15-éj\ t:rt;í,k alá Budapesten a részleges megál-
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Íapodást a Magyar Népköztársaság és a Szentszék megbízottal. Ugyanakkor a
pápa Hamvas András csanádi püspököt kalocsai érsekké tette meg és öt új
püspököt nevezett ki, akiknek működéséhez a magyar kormány hozzájárult.
Ettől fogva a magyar katolikus egyház még tekintélyesebb képviselethez ju
tott a zsinaton is. Míg 1962-ben két püspök és egy apostoli kormányzó utazott

.Rómába, 1963~ban öt püspök és egy apostoli kormányzó, 1964-ben kilenc püs
pök, a bencés főapát és egy apostoli kormányzó, 1965-ben két püspök váratla
nul megbetegedett; de így is kilenc püspök és egy apostoli kormányzó.

A magyar püspökök zsinati szerepléséről is behatóan ír Saád Béla. Szak
kérdésekben Bánk József és Cserháti József püspökök szólaltak fel ismételten.
Különös .figyelmet keltett Hamvas András beszéde az "Egyház a mai világban"
című szkéma benyújtásakor. Hangoztatta, hogy a zsinat "érdeklődésének hig
gadtan kell kiterjednie mind Nyugatra, rnind Keletre, minden előítélet nélkül,
ahogy Krisztus örök egyházához illik, amely semmiféle államrendszerhez vagy
gazdasági 'rendszerhez nincs kötve". A magyar zsinati atyák összessége nevé
ben ugyanehhez a tervezethez 1965. október 7-én írásban szólt hozzá a kalocsai
érsek. "Mi, a szocialista államokban élő egyház - figyelmeztette a zsinatot 
egészen új rendszerben élünk, ezért új utakon is kell járnunk. Az új kérdések
egész sora jelentkezi'k, amelyeket úgy kell megoldanunk, hogyegyházunknak
is javát szelgáljuk. Fáradozásunk >célja és állandó lendítője, hogy egyházi éle
tünk és szabad működésünk biztosítva legyen, sőt a lehetőségeink szerint nö
vekedjék ... Azt is tudjuk, hogy a végleges elrendeződéshezmég sok türelemre,
munkára és kölcsönös bizalomra lesz szükség, Meggyőződésünk, hogy maga
a világegyház és főleg zsinatunk sokat lendít rajtunk is azáltal, hogya párbe
széd talaján áll és szkémánk törekvéseként megfelelő szellemi légkört hoz
majd ·létre." Ennek érdekében óvott az érsek az ideológiai harc kíélezésétől,

mert "ez aligha mozdítaná elő az embereknek azt a testvéri víszonyulását, a
világproblémáknak azt a megoldását vagy feloldását, amelyre éppen szkérnánk
mozgósít minket". Ugyanezzel a szkémával kapcsolatban javasolta Brezanóczy
Pál püspök a magyar atyák nevében, hogy állítson fel az egyház központi
békeszervet, akár Rómában, akár más megfelelő helyen, továbbá hogya zsi
nat félreérthetetlenül ítélle el az atomháborút és az ehhez hasonló totális há
borút. Orvendetes, hogy más felszólalók is magukévá tették azt a magyar kí
vánságot, hogy létesüljön állandó békeszerv a Szentszék mellett, ami azután
az idei, 1967-es évben meg is- történt,

A magyar zsinati atyák törekvéseinek megértését Illetően Saád Béla el
sősorban Kőnig bécsi bíboros-érseknek, a nem-hívőkkel foglalkozó vatikáni
titkárság elnökének 1965. szeptember 25-én mondott beszédét idézi: "Ami az
egyház magatartását illeti, mindenekelőtt semmiféle elítélés. Sőt meg kell kí
sérelni, hogy minden emberrel békességes együttélésre jussunk. A kommu
nista országokban a katolikusoknak azt kell tanácsolnunk, hogy tanuságot
téve az élő ISten mellett, vegyék ki részüket hazájuk gazdasági előreviteléből.

mutassák meg, hogya hívő ember nagyobb erőfeszítésekre képes, mint az ate
ista, főként pedig azt, hogy példamutatóan előljárnak a testvéri szeretetben."

Az "illúzióknak" azt a felszámolását tehát, ami világviszonylatban a zsinat
ra hárult, a magyar katolikus egyház a maga részéről már jóval előtte elvé
gezte. Ezek közé az illuziók közé tartozott az is - mondja Saád Béla -, hogy
"elítélésekkel, éles elemzésekkel, egyházi fenyegetésekkel útját lehet állni az
utolsó két-három évszázad fejlődésének és visszaterelhetik az emberiséget azok
ba a régi időkbe, amikor a vallás és az élet, az egyház 'és az állam egységes
volt és a döntő hatalmat az egyházi hierarchia birtokolta". S elesvén az ilyen
és más .hasonló ábrándok, immár az is nyilvánvaló, hogy a zsinat utáni idő

nemcsak új teológiai és egyházpolitikai elmélkedést tesz szükségessé, hanem az
egyház valamennyi tagjának új szemléletű belekapcsolódását is megköveteli az
egyház korszerűsödésénekfolyamatába.

Ennek az új szeniléletnek elősegítése okából is sok eligazítást nyújt mind
az ígehirdetőnek, rnínd a világi híveknek a könyv harmadik része, amelyben
a szerző a zsinat okmányait ismerteti és értelmezi. Eligazítást és nem egysze
rűen "tanítást", mert a zsinat által felvetett égető problémákat a kutatás és
véleményformálás meghirdetett szabadságának jegyében nekünk magunknak
is át kell gondolnunk és fel kell dolgoznunk, szem előtt tartva kettős elkötele-
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zettségünket, egyrészt annak az országnak irányában, amely nem erről a vi
lágról való, másrészt - ami színtén lényeges - annak az országnak irányában,
amelyet itt a földön jobbá és szebbé építeni tartozunk. Nincs az a zsinat ugya
nis, amely önmagában és egyszer s míndenkorrarnegoldhatna míndent, Csupán
a termékeny magokat veti el, a jelzőkarókat tűzi ki. Ezeket az útjelzőket,
amelyek nem egyben határkövek is, világosan megmutatja Saád Béla ebben
a mindvéglg érdekes, lüktető és finom stílusban megírt, képekkel is díszített
könyvében, amelynek úgyszólván mottóia lehetne az a csak legújabban felis
mert igazság, hogy keresztény hivatás és történelmi hivatás a jövőben immár
elválaszthatatlan egymástól. (Mihelics Vid)

AZ OLVASO NAPLOJA. Keresztury Dezső már-már egy életet töltött
Arany János társaságában. A költő kedvelői és tisztelői közűl bizonyára sokan
emlékeznek még több mint negyedszázaddal ezelőtt (a Magyar Szemle kékfede
les könyveinek sorozatában) megjelent remek kis munkájára, egyik legszebb
és legjobb esszénkre Aranyról. S már ez sem az első lépés, már ez is a Toldik
költőjével való hosszas "társalgás" és a problémáin való elmélyült töprengés
eredménye volt. És Voinovich Géza máig pótolhatatlan, rendkívül 'alapos és
részletes, s ugyanakkor kitűnőert megírt Arany életrajza mellett alighanem a
kora Arany-irodalmának legjobb munkája. Emlékezetes kísérlet már akkor
arra, amit ez a mostani könyv nagyobb arányokban és szélesebb alapokon
kíván megvalósítani: egy új Arany-kép, a hiteles Arany-kép megrajzolására.
S mindjárt a kezdet kezdetén szögezzük le: Barta János Arany-könyve mellett
és után ez az új könyv, a címéül egy Arany-idézetet választ6 "S mi vagyok
én . . ." a kö1tóre vonatkoz6 újabb irodalomnak alighanem legjelentősebb al
kotása."

Egyelőre egy nagyobb mű, nagyobb szintézi~ első feléről van sz6: a költő
életének első negyven esztendejéről, és pályájának első, mintegy negyedszá
zados szakaszáról.

Tudjuk, Arany "klasszicizálása", ha tetszik, "kilúgozása" már életében meg
kezdődött (az ő rosszkedvű, befelé zsörtölődő, kelletlen asszísztálásával), s ha
lála után aztán hatalmasan folytatódott, mígnem "sikerűlt egvéníségét puszta
olajnyomattá, művét az arányos problémátlanság nemzeti jellegbe öltöztetett
iskolapéldájává tenni (iskoZapéldájává a szó szorosan vett értelmében is). Ez a
nyomat aztán sokáig eltakarta az "igazit", akiről csak a Nyugat idején kezd
ték lehántani a rárakódott és rátapasztott különféle kergeket. Akkor aztán kez
dett kiderülni, hogy a közkeletű kép hamis; hogy Arany nem az a bölcsen
harmonikus és egyszerűen áttetsző lélek és kedély,' arnivé párolták; hogy sok
kal inkább "fájvirág", mint holmi tollforgató Toldi, vendégoldalt emelgető

őserővel; hogy sokat emlegetett klasszlcitása korántsem az eredendő nyugalom
természetadta békessége, hanem - mint minden igazi klasszicizmus - ellentétes
erők harcában kiküzdött egyensúly. Igy aztán szaporodni kezdtek egy "új"
Arany-arckép vonásai, gyarapodni kezdett egy új Arany-szernlélet anyaga; az
utóbbihoz a legtöbb nyersanyagót Voinovich Géza már említett, három kö
tetes életrajza szolgáltatta, az előbbihez a vonásokat Babitst61 Szerb Antalig
számosan, akik a költő alakjával és művével foglalkoztak; köztük is a tesíe
rentásebbek egyike, ha ugyan nem a legjelentősebb, Arany igazi szellemi örö
köse, Horváth János volt, Keresztury Dezsőnek is "egykori mestere".

Kiderült, hogy Arany korántsem "a felnőttek gyermek-költője". De még
így is, ebben a fölfedezett "mélységében" és "modernségében" maradt egy
súlyos tehertétele: az az "árnyék", amit nem Petőfi vetett, hanem Petőfivel

vettettek rá, több oldalról is. Móricz Zsigmond vetette föl annak idején Arany
"ír6i' bátorságának" kérdését; ebből aztán rövidesen - és igen tetszetösen
- Arany "írói gyávaságának" kérdése lett; "irodalmi Deák-pártíságából" kö
vetkezőleg egy ideig szinte divat volt valósággal nyim-nyám pecsovicsot csi
nálni belőle, sunyi taktikázót, szemben a Petőfi nyilt és vértanúságig menő

bátorságával: mintha Petőfi csak azért halt volna hősi halált Segesvárott,

• Keresztury Dezső: "S mi vagyok én .. ." Arány .János, 1817-1856. Szépirodalmi
Könyvkiadó, 11167.
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hogy halálával Aranyra mondjon anatémát. Holott minden, csak kevéssé is
elmélyedé, tényekre és adatokra építő szemlélet előtt világos volt, világosnak
kellett volna lennie, hogy Petőfi és Arany sosem ellenfelek, hanem mindig
egyazon ügyben szövetségesek voltak, természetesen ki-kí a maga természete,
temperamentuma, adottságai szerint ; hogy az abszolutizmus körülményei kö
zött Arany Petőfi örökének nem elárulója, hanem leghívebb ápolója volt;
hogy "deákpártisága" éppoly kevéssé volt honárulás. mint amilyen kevéssé
Deák politikája (ahogyan ezt éppen az újabb történettudományi megállapítások
is megvilágítják) ; hogy végül Arany mindent inkább csinált, mintsem hogy a
kiegyezés t követő politikai folyamatok (Deákot is kiábrándító) "szekerét" tolta
volna. Volt tehát ilyen értelemben is sok letisztítani való Arany arcképéről.

Keresztury Dezső utószavában világosan megmondja: nem vitairatot akart
írni. Ném is azt írt. Mégis óhatatlánul kiérzik egy-egy hangsúlyából bizonyos
lappangó, érthetőleg visszafojthatatlan szándék - talán nem is annyira pole
mikus, mint inkább bizonyító törekvés - annak Igazolására. hogy Aranyban
igenis megvolt, mindig megvolt a kellő "közéleti érdeklődés", hogy "még akkor

- is, amikor az látszatra. egészen politikamentessé válik: költészetének egyik
legfontosabb táplálója vagy bénítója, sőt elnémítója a közéleti érdekeltség. A
nemzeti közvéleménnyel való kapcsolat nélkül Arany egész írói működése el
képzelhetetlen." Ez így is van; nagyfokú süketség, vagy elfogultság, tények
és szövegek semmibevevése kell 'hozzá, hogy valaki ezt tagadja, vagy ennek
az ellenkezőjét állítsa; ahhoz pedig, hogy ne értse meg valaki Arany "némaság
gal beszélésének" a maga idején oly súlyos és némán is hangos szavát, a kor
és körűlmények terén való teljes tájékozatlanság. Aranya maga nyilvánvaló
.Jcözéletí érdeklődésével" mindig is beszélt, szóval, vagy tettel, vagy hallgatá
sával, munkájával vagy félreállásával, javallásával vagy irónikus légyintésé
vel, esetleg öníróníájával ; az pedig nyilvánvaló, hogy a közéletre minden író,
költő csak a maga módján, a maga írói, költői természete szerint reagálhat, és
csak akkor reagál őszintén - "hosszú lejáratra" hasznosan - ha így reagál;
és nem lehet, vagy oktalanság lenne Aranytól azt kívánni, hogya Petőfi mód
ján (a Petőfi természetéből fakadó módon) reagáljon. vagy egy Babitstól azt,
hogy az Adyé módján.

Ismétlem: Keresztury Dezsőnek tökéletesen igaza van Arany "közéletisé
gének" hangsúlyozásában (nem is nagyon érthető, hogyan lehetett ezt nem
észrevenni, vagy éppen tagadni); nem tudom, nem hangsúlvozza-e túl sokszor,
minden alkalmat megragadva a bizonyításra: minden kínálkozó esetben újra
és újra rámutatva arra a kétszer-kettőre, amiről, kivált ha egyszer már közöl
ték vele, minden gondolkodó ember (és Arany mínden olvasója) úgyis tudja,
hogy négy.

A maga módján, saját természete szerint - mondom; mílyen hát ez a
"maga módja", ez az emberi és költői természet? "A nekibuzdulásnak és visz
szahőkölésnek. az .elkívándorlás' vágyának és a .vísszafelé bujdoklás' kénysze
rének, végül a ,házi boldogság' védő bensőségében újra meg újra megnyug
vást találó lemondásnak ezt a hullámmozgását, amely oly fájdalmas kikerül
hetetlenséggel tér vissza Arany életében": ezt mutatja Keresztury Dezső a
költő egyik alapvonásának ; ezt látta egyik alapvonásának ő maga is, így fo
galmazva meg Gyulai-hoz írt önéletrajzi levelében, melyet Keresztury Dezső

gyakran és joggal idéz: .,Tehetségem (mit elvitázní nem lehet, külőnben nem
volnék ott, hol most vagyok) mindig előretolt, erélvern hiánya mindíg hátrave
tett, s így lettem, mint munkáim nagyobb része, töredék."

A könyv alaposan, részletesen követi nyomon e sajátos. "hullámzó" és
szűntelen fájó természetnek a genezísét, út.iát a korában, kora s-árnára adott
társadalmában; a társadalom reá tett részint ösztönző, részint gátló hatásait;
viszontagságait a történelem Eseményei közenett. reménykedő fölnvílásait és
csalódott. keserű bezárulásait ; s végül is e "boldog" hírben (álhírben) álló költő

eredendően boldogtalanságra rendeltetését. Mennví akadályt képes maga elé
halmozni, hogya salát l~ndületét eltorlaszolja! És milven meddő vállalkozások
ra pazarolja java erején A kedély mílven "örvényeiben" forsott, mílven vi
gasztalan szakadékaiba tudott zuhanni! "Az ihletettség nyilván egyetlen al
kotóban sem állandó állapot - írta könvve egyik legmélyebb megállapításá
ban K~re,s.ztury Dezső. - Az alkotó felma~~ultsáS ritkább pillapatait



azonban összeköti a hivatás érzése, az erőgyűjtés céltudata. a felkészülés jó
érzése, a míves aprómunka kielégülése. Arany pályájának ez a kötőanyaga

nem látszik elég erősnek s összefüggőnek. A költészet megváltó varázslatába
vetett hite megingathatatlan volt ugyan, de költői gyakorlata tele van szaka
dékokkal, sivatagos területekkel; ezeken gyakran csak az alkotó szenvedély
egy-egy fellángolása, a kötelességtudás kényszere, vagy a költői pepecse
lésben szórakozást, vigaszt kereső lélek türelme segítette át; legtöbbször azon
ban töredéknek hagyta, amí ihlet fogytán kihült, félbemaradt."

Emlit egy helyütt Keresztury Dezső bizonyos, Aranynál is érvényesülő

európai íroualmí hajszálcsövességet ; és kétségtelen, hogy megvannak a maga
kapcsolatai "kifelé" is. De tehetségéhez képest fájóari ösztövér kapcsolatok
mégis, jórészt persze történelmi helyzetéből következőleg is. Következőleg is,
mondom; mert következett ez alighanem természetéből is, bizonyosfajta bizal
matlanságából, húzódozásából, és jelleme egy vonásának akart túlhangsúlyozá
sából (abból, ami az "énektanárságra" vitte, egyszerre hajlamból is, kényszer
ből is). Joggal írja Keresztury Dezső, már az első Toldi-val kapcsolatban, s
mennyire nagyobb joggal majd később, Toldi szerelme sziszifuszi munkája,
vagy a hunn trilógia kísérletei kapcsán (amikből egy olyan céltalan és re
ménytelen, halva született és halhatatlan remekmű született, mint a Buda
halála): "Egy Aranyhoz hasonlóan kivételes géniusz számára nagyobb hivatást
is el lehet képzelni annál, hogy népe magánosságát abba temetkezve fejezze ki
s jelképezze alkotásaival, legyenek bár azok mégoly gazdagok s a közösség
lelkéből lelkedzettek." Fájdalmas megállapítás; és annál hitelesebb, mert hi
szen egy Aranyt egész szívével szerető tudós és költő fájdalma sugallta.

Igen: a történelmi helyzet; és a társadalmi helyzet; és még valami (nem
függetlenül az utóbbitól): a kellő élmény- és tapasztalatanyag hiánya, amire
Keresztury Dezső olyan találóan mutat rá. Ez is ok, ha nem is egyetlen ok.
Az ember újra meg újra Mickiewiczre gondol, a Pan Tadeus máig friss remek
lésére, kor- és társadalomképére; hogy is nem vitte jószelleme Aranyt valami
eféle vállalkozásra, Az elveszett alkotmány első, és ilyesfajta lehetőségeket

sejtető kísérlete után? Többek között bizonyára azért is, mert nem volt hozzá
kellő tapasztalati anyaga: nem ismerte elég szélesen országa társadalmát.
Igen; illetve lehet; illetve elfogadható "mentség", ha kellőleg kiegészítjük.
Mert hiszen voltak Szalontán tapasztalatai, és lettek utóbb - levelei bizo
nyítják ~ Nagykőrösön, és szerezhetett, azaz szerezhetett volna bőven a "föl
sőbb körökből" Geszten, a Tisza családnál. De nem szerzett, vagy amit szer
zett, nem hasznosította, csak legföljebb elpanaszolta, szenvedett miatta, vagy
félrehúzódott előle. Miért? A legmélyebb ok alighanem valahol a természe
tében, emberi és írói jellemében rejlik. Igy aztán készséggel; illetve kénytelenül
elvállalt egy már idejét múlt föladatot, aminek ráadásul elkésett megvalósí
tása már jófoI1llán senkinek sem kellett: és nem vette észre azt, vagy kitért
az elől, amit a történelem és társadalom szmte tálcán kínált neki. Ha Arany
megírja a maga Pan Tadeusát. az abszolutizmus alatti, vagy akár előtti idők

magyar világáról, azzal a szatirikus erővel, amiről Az elveszett alkotmány s
utóbb A nrl/"pyiclai ciganY:Jk tanúskodott l

Az ember már-már hajlandó egy paradox .gondolattal vkacérkodni: lehet
séges lenne, hogy mégsem volt igazi epikus? Pontosabban : igazi- epikus ter
mészet, a Balzacok, Tolsztojok, Gogolok faj tájából ? Egyetlen olyan műve van,
ahol nyilván érezni az elbeszélés epíkus örömét; áradását, spontán ömlését:
az első Toldi. A második már inkább "epiko-lírai" remekmű; a lírája él, az
epikuma is lírai. És a Buda halála? Ez is inkább lírai, "és inkább drámai; az
igazi "epikum" ebben sem spontán, ebben sem igazán "epikus". Ha már iga
zán epikus művét keresném, elsősorban a Toldi szerelmén akad meg a szemem;
de milyen kényszeredett, meddő, kínnal szerkesztett "epikum" ez, mennvíre
híján az igazi epikus folvasnak. áradásnak. az elbeszélés gazdag, fölszabadult
I"homéri", vagy mickiewiczi) bőségénekí Milyen Iombík-munka végül is: szü
Ietésétől, fogantatásától milven élettelen. mennvíre csak látszatéletű! Milven
..kötelező olvasmány", s mílven kötelező föladvánv volt magának Ararivnak is!

Persze a "lírikus Aranyt" már az a Nyugat említett Aranv-revíziója fölébe
helyezte az epikusnak (az Oszikék költőiét a Toldi költőjének), olykor egvol
dalúan ée túlozva la, némi méltánytelansággal ez epikus iránt; de ltt ne1'U



erről van szó. Hanem java epikus műveinek rejtett és rejtőzködő lírtzrnusáról,
ésarról, hogy azok a legjobb, legfrissebben maradt epikus művei, amelyekben
(és amelyeknek a fogantatásában) a legtöbb a személyesség. a líra. így a sze
renesés irodalomtörténeti pillanat kivételes remeklésé, a Toldi mellett a Tol!ii
estéje, a Buda halála, a Katalin, a Keveháza, nem is beszélve a Bolond Ist6M
elkészült két énekéről és sajnosan félbehagyott kísérletéről. "Teljességgel fél
reértené Aranyt - írja Keresztury Dezső az első ballada-kísérletekkel és a
,balladák felé vezető út' első lépéseivel, egyes életképekkel kapcsolatban 
aki ilyen esetekben - (például A rab g6lya vagy A falu bolondja esetében) 
akár a kép valóságának, akár jelentésének pontos és egyértelmű megtelelőít

keresné a természetben vagy a költő gondolatvilágában. Az effajta költemé
nyek különös szépségének "titka éppen ez a transzparencía, a légkörnek az az
összetettsége, amely nem igényli, de nem is tűri el minden mozzanat elemző

s egyértelműen azonosító értelmezését. Arany - anélkül, hogy tudott volna
róluk - hasonló utakon járt, s rokon eredményekre jutott az egykorú s ké
sőbbi nagy szímbolístákkal : ebben is egyik előfutára a modern költészetnek.
Meríthettek a romantika kőzös forrásaiból; Arany ráérezhetett a népköltészet
szírnbolízmusára is ... A legmélyebb indítékot e szlmbolízmus kialakítására
azonban nyilván saját rejtőzködő, magát képben, hangulatban, árnyalatokban
kifejező géniuszától kapta." Mindez, úgy gondolom, nemcsak az életképekre.
ballada-próbákra, és később természetesen a baladálera áll, amelyeket egyál
talán nem is lehet más aspektusból értelmezni és magyarázni (és más aspek
tusból csak félreérteni és félremagyarázni lehet), hanem bizonyos mődon és
áttételben és árnyalással áll Arany java epíkájára is: ott igazán jó (nem mú
zeumí, hanem élő "jósággal"), ahol az objektív ábrázolás mélyén szubiektív
mozzanatok húzódnak meg sugallóként. vagyis ahol a Keresztury említette rej
tezkedés és álcázás mögött, alakokba és cselekményekbe, jellemekbe és jellem
konfliktusokba vetítve róla magáról, az ő konfliktusair61, életérzéséről van szó
- arról, amit közvetlenül lírailag nem tudott, vagy nem mert, vagy nem
akart, vagy szégyellt kifejezni, vagy ha érintett, többnyire humorosan, vagy
öregurasan eltávolított, és úgy fejezett ki, bizonyos dlstancírozással, legalább
hangulatilag (ha másként nem, a rezignáció dístancírozásával) hárítva mes z
szebbre közvetlen önmagától - kivéve az ötvenes évek lírájának néhány na
gyon nyers és merész és nagy költeményét.

Éppen ezért, ebből az emberi és költői természetéből következőleg rokon
Arany lénye legmélyebb rétegeiben és áramaiban a romantikával: azzal, amit
Keresztury Dezső, aki nagyon megszívlelendően és nyomatékosan és meggyő

zően figyelmeztet erre, "nemzeti romantikának" nevez (és Kölcsey Aranyra
tett hatását bízonyítjal) ; azzal, amit legnagyobb képviselőjéről byroninak ne
veznetünk (és ez nem korlátozódik csupán a Bolond Ist6kra meg a K'ltalinra);
és azzal, amit Shakespeare [elent; illetve jelentett. De hadd idézzem Keresztury
Dezső saját szavait. "Arany még sokkal inkább elképzelhetetlen Kölcsey. Vö
rösmarty, Széchenyi, a forradalom és szabadságharc nélkül, mínt Petőfi ...
Homérosznál nagyobb s főként sokkal tartósabb hatást tett Aranyra Shakes
neare, akit ugyan szintén joggal sorolt a ,népköltők' közé, de akInek műveíben

semmiképpen sem kereste volna a lét édes harmóniáiát. az antik derűt, szép
tárgy és szép idom klasszikus egyensúlyát. S ne feledjük főként Byronnak
Arany első alkotó korszakára oly döntő hatását! ~ppen elégszer láttuk a költő
egyéniségében, életében is a gúzsba kényszerített romantikus erők hánvtoraá
sát, s megfigyelhettük, hogvan öntik ela felszínre törő romantika tüzes láva
folyamai újra meg újra költészetét is; főként a levert szabadságharc után, a
Petőfi nélküli magányban."

* * *
Az utószó szerint a könyv "lassan és vívódva" készült. "Annak a munká

nak első része, amelyben Arany János pályájának képét szerétném felidézni.
Arany lassú, habozva tájékozódó, ki-kitörő s víssza-vísszahullő felkészülésének
három, azután első alkotó korszakának egy évtizedéről szól. Mivel azonban
igyekszik feltární az Arany életét és művelt egységbe foglaló kötőerőket, az
egész pályán végigvonuló motívumokat is, s mível ezek legtöbbje és legfonto
sabbja már a költő életének első négy évtízedébenjnegmutatkozík: az olvasó
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ebben az első kötetben is megtalálja Arany egyéniségének és életművének

vázlatát. A későbbi évtizedek eredményei itt készülnek elő; sok minden, ami
ott fogalmazódik meg, ide is visszavetíti megvilágító sugarait."

űnneprontás, ha megkockáztatorn, hogy talán túl lassan és túl vívódva
született a könyv? Hogy szerzője talán - esetleg a körülmények: Arany csillag
zatának időszaki elsötétedésé miatt kénytelen-kelletlen, vagy ki tudja, nem tu
dományos lelkiismerete aggályosságából, vagyegyszerűen csak idő hiányából
-, elmulasztotta az "ihlet" kedvező pillanatát: amikor mindez forróbban, szen
vedélyesebben került volna papírra, kevesebb körültekintéssel, mérlegeléssel,
egyensúlyozással. akár egyoldalúbban is, de plasztikusabban? Az az érzésem
néhol, hogy a vitathatatlanul megbízható, és izlésesen alkalmazott tudományos
anparátus a helyes háttérből valahogyan mégis nyomasztólag hat és árnyékot
vet az arcképre. elleplezi éles vonalait, a rajz erélyét és keménységét. Gondo
lok például azokra a "műfajtörténeti" kítérőkre, amelyek bizonyosan nélkülöz
hetetlenek egy egyetemi előadásban, és kétségkivül hasznos világirodalom
történeti kitekintéseket adnak, de a portré arányait mégiscsak szétnyomíák,
összbenyomását mégiscsak zavarják. Talán jobb lett volna kevésbé tudományo
san, röpkébb tollal föl vázolni őket. A társadalmi képlet kissé elvonatkoztatott,
és újra meg újra ismétlődő ábrája is zavar; úgy gondolom, hitelesebb is, 01
vasmányosabb is s mélyebb benyomást is hagy az olvasóban a kellő tájéko
zottsággal és idézetekkel bemutatott korkép (egykorú levelekből, sajtóból, nap
lókból), mint a többé-kevésbé hideg gráfikonok máshonnét is ismert képeinek
mintegy "kötelező" újrafölrajzolása, Végtére nem ezért vannak már modern
összefoglaló, meg részletdolgokkal foglalkozó történettudományi műveink, hogy
eredményeiket, mínden külön alkalommal, újra el kelljen ismételnünk, ha
egyszer mondandónkban ettől nincsenek lényeges eltérések.

Némileg hiányolom azt, amit "stílustörténeti" szempontnak lehetne nevez
ni; pontosabban szólva: keveslem. Ugyanakkor viszont nagyon tanulságos e
szempont minden alkalmazása a könyvben; gondolok például mindarra, amit
Keresztury Dezső oly hitelesen állapít meg Aranvnak a "kollégiumi" költészet
hez való kapcsolatairól, erről a sajátos "népiességről", amely egész pályáján
végigvonul, s- néha erőteljesen ki is tör, mint A nagyidai ciqányokban; vagy
gondolok a Katalin és a Keveháza mélyreható elemzésére, formai kísérletük
és újdonságuk kidomborítására; vagy az első Toldi pompás elemzésére, "kora
beliségének" remek dokumentálására ; vagy Az elveszett alkotmány minden
szempontból való alapos, meggyőző, plasztikus analízísére, "mivoltában" is,
genezisében is. De persze nem tudhatni, hogy az, amit itt egyelőre hiánvnak
érez az olvasó, nem csak olyan óhaj-e, melyet a következő második kötet
máris teljesített. Abban bizonyára az ismétlés is kevesebb lesz (mert itt néha
ugyanazt kétszer-háromszor is halljuk), és talán a szópárosítás-ikresítés itt már
néha modorosságig menő eszközével is ritkábban fog élni az író: sőt talán elő

adásának bár magvasan szép, de zsúfoltságra hailö stílusát is "kiritkítja" kissé,
és a "tudományos" felől (aminek itt mintha bizonvos kényszerét érezné, vagy
hagyományos nyűget vállalná) inkább a tőle egyébként megszokott, fesztele
nebb járású esszéstílus felé fogja közelíteni. (Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. A Körszínház Petőfi: "Tigris' és hiéna" című da
rabját 'Újította fel ezúttal. Kazimir Károly, az előadás rendezője, a színlapon
miniatűr tanulmányban ismerteti a felújítás történetét. Ebben írja: "Azt ál
Utja a legenda, hogya,Tigris és hiéna' nem jó dráma, sőt nagyon rossz szín
padi mű, mélypont Petőfi Sándor életművében. Kevés drámáról írtak ennyí
rosszat, annak ellenére, hogy mindössze háromszor találkozott az igazí és per
döntő ítélővel: a közönséggel." (Utalás az 1883. éví kolozsvári három előadásra.)

Kazimir ezután elmondja, hogy az irodalomtörténet szinte eayhanqú ítéletével
szemben miért vállalkozott mégis arra, hogyelőássa a feledésből Petőfi egyet
len színművét és annak a reményének is kifejezést ad, hogy legalább részben
ki lehet talán javítani az igazságtalan legendát.

Az előadás mindenképpen Kazirnir Károly bátor és elismerésre méltó vál
lalkozását igazolta. És igazolta azt. a darab vitathatatlan közönséqsikere is.
Kideriilt, hogy Petőfi drámája, h'l nem is kiemelkedő remekmű, de korántsem
olyan rossz darab, mi,nt amily!mnek elhíresztelték. Erényeivel és hibáival
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egllü1t előadásra méltó alkotás, és mostantól fogva talán el is foglalja majd az
őt megillet6 helyet a klasszikus magyar darabokban amúgy sem bővelkedő

magyar szinpadon.
A darab genezise pusztán a szöveg alapján szinte pontosan nyomon kö

vethet6. Nem kétséges, hogy példaképként Shakespeare lebegett Pet6fi szeme
e16tt s ez világosan bizonyítja, hogya költő jó irányban tájékozódott a szá
mára idegen és szokatlan területen. A dráma tárgyválasztása és elaprózott je
lenetezése egyaránt erre a shakespearei ihletésre utal. A cselekményt Petőfi

is a történelemből merítette, bizonyos szabadsággal kezeIve a valóban megtör
tént eseményeket. II. vagyis Vak Béla korában vagyunk. Tudjuk a történe
lemből, hogy Bélát nagybátyja, Kálmán király vakítatta meg. Ugyanez a Kál
mán második feleségét, Eufémiát hűtlenséggel gyanúsította és ezért fiával
Boriccsal együtt hazaküldte Kievbe. A magyar f6urak egy része azonban Kál
mán törvényes fiaként ismerte el Boricsot és az később, Vak Béla uralkodása
idején, trónkövetelőként lépett fel a magyar királlyal szemben, és többízben
fegyveresen is betört az országba, hogy trónigényét érvényesítse. Petőfi ezt a
történetet dolgozta fel a drámában, megtörtént ténynek fogva fel Eufémia
egyébként nem bizonyított hűtlenségét. Sámson néven, szerepelteti a darabban
az egykori csábítót is, aki Boricsnak természetes apja, s akitől az itt Pred
szláva nélJen szereplő királynénak még eg1l.. fia született. Saul ez, aki a tragé
diában a pozitív főhős ezerepét tó1ti be. O az, aki rövid megingás után sor
ban meghiúsítja a király ellen szőtt összeesküvéseket és Borics próbálkozásait,
hogy a maga oldalára állítsa a magyar főurakat. A darabot át meg átszövő

zavaros intrikák mögött Predszláoa áll, aki gyűlölködésben él fiával Boriccsal
és ugyanakkor bosszút liheg az életét annak idején tönkretevő, csábító Sám
son ellen. Véres jelenetek sorozata fejezi be a tragédiát. Előbb az aradi or
szággyűlésen (s ez történelmi esemény) Ilona királyné bíztatására fölkoncol
ják a királlyal szembenálló főurakat, akik annakidején a király megvakításá
ban vétkesek voltak, majd az összeesküvés miatt börtönbe zárt Sámson szúrja
le saját természetes fiát, Sault, aki azért vetette le a bilincseket a fogoly ke
zéről, hogy megvívhasson vele, de azután képtelen fegyvert emelni arra a
férfira, akiről most tudja meg, hogy az apja. Sámsont viszont az egykori ked-
ves, Predszlávo. szúrja le. .

Petőfí, amint látjuk jócskán merített a híres shakespearei "borzalmakból".
S az egyik vád éppen az volt ellene, hogy ezek a "borzalmak" nála sokkal eről

tetettebbek. mint a nagy példaképnél. Felrótták azonkívül neki, a túlbonyo
litott és nem egyszer a logikának is ellentmondó cselekményvezetést. Kétség
telennek látszik, hogy Petőfi valóban minden áron nagyon izgalmasra akarta
írni drámáját és ennek az lett az eredménye, hogy az egymást gyors ütem
ben követő események a néző számára gyakran követhetetlenné válnak, a
cselekmény szálai teljesen összekúszálódnak. Ha Kazimir Károly jobban bele
akart volna nyúlni a dráma szerkezetébe, mint amennyire megtette, elsősor

ban ezen a téren kellett volna egyszerűs!tenie s egy ilyen jellegű dramaturgiai
kozmetikázással még épkézlábabb drámát Jaraghatott volna Petőfi szinte csak
nyersanyagot nyújtó tragédiájából, amelynek persze így is számtalan és vi
tathatatlan értéke van.

Ilyen érték elsősorban a dráma szép és a mai fül számára is tel.1esen
korszerű költői nyelve. A párbeszédek élnek. valóságosak és hallunk néhány
olyan nagyszerű tirádát, amelyekért egyedül érdemes volt színpadra vinni az
ismeretlenség homályába zárt darabot. És értékként könyvelhet1ük el voltakép
pen azt is, ami szigorú irodalmi mértékkel mérve, a túlbonyolított cselekmény
mellett legfőbb fogyatékossága a drámának, az alakok túlságosan egysíkú jel
lemzését. Petőfi egyáltalán nem törődött azzal, hogy árnyalttá tegye a jelle
meket. Számára csak fehér és fekete, angyal és ördög létezik. A pozitív hő

sök, mint II. Béla király, Saul, Milutin a kis galiciai szolaa, vagy Gedő, a ki
rályhű urak vezére, megannyi megtestesítoje a legnemesebb emberi tulajdon
ságoknak, az önzetlenségnek, a humanitásnak, a nagylelkűségnek, a tiszta sze
retetnek. Velük szemben a negatív hosök, mint Predszláva, Borics vagy Sám
son a megtestesült gonoszságot, ármányt, hűtlenséget, gyávaságot képviselik.
Amennyire azonban kifogásolható ez a fajta ábrázolási mód, ugyanakkor na·
gyon leleplező is és ez teszi számunkra érdeke8.~é és értékessé azokat a tlflllo-



másokat, amel'l/eket a hősök szájából hallunk. Me1't valójában a lírikus alka
tát megtagadni nem tudó Petőfi vall ezekben saját világ- és emberszemléle
téről. Romantikusan, néha kicsit érzelgősen vall, mégis egy, szinte a naívságig
menően tiszta és minden nemes eszményért azonnal lelkesen hevülő lélek
lepleződilc le ezekkel a vallomásokkal és ezeknek kedvéért szívesen elnézzük a
költőnek azt, ami1)el adósunk maradt: az árnyalt jellemzéssel.

Kazimir Károly rendezése, nagyon helyesen, a dráma eredendően roman
tiktLS hangvételéből indult ki. Annyi kacagányt és buzogányt vonultatott föl,
hogy azt Székely Bertalan is megirigyelhetné tőle. A színészeknek külön ér
deméül kell felírni, hogy a nyári kánikula kellős közepén két órán át visel
ték önfeláldozóan a féltestüket beborító valódi szőrméket. Az igazság kedvé
ért azonban meg kell jegyezni, hogya népes szereplőgárda nemcsak ebben
jeleskedett. Hála az igazi költő írta szövegeknek, néhány egészen kimagasló
alakitást láthattunk. Elsősorban Sulyok Mária hátborzongató Predszláváját
kell kiemelni. De nagyszerű meglepetés Koltai János, a király szerepében.
Petőfi, Béla király szájába adja legfontosabb mondanivalóit az igazságról,
emberiességről és békeszeretetről, és ezek a dikciók annyira hitelesek, hogy a
király aiakia, hála a kiváló színészi alakításnak is, az előadás legmélyebb él
ményét hagyja hátra a nézőben. A megszokottan jó, az általuk mondott szöveg
belső eLlentmondá'sai ellenére Nagy Attila és Mécs Károly, Saul, illetve Borics
szerepében. Hiteles fejedelemasszony volt Pécsi Ildikó Ilona királyné szerepé
ben és kedves lírai alakítás a Juditot, illetve Milutint megszemélyesítő,Pap
Eva és Schwetz András kettőse. Szirtes Adám Sámsonja és Prókai István hű

séges Gedője emelkedett még ki a népes szereplőgárdából. A Körszínház kö
retelményeinek megfelelő ötletes díszleteket Rajkai György, a magyaros 1'0
mantika minden hagyományát fölso1'akoztató jelmezeket Láng Rudolf tervezte.

, (Doromby Károly)'

KÉPZÚMÚVÉSZET. Kassák Lajos 1887-1967. Ez év júliusában - életének
nyolcvanegyedikesztendejében - eltávozott közülünk Kassák Lajos, a XX.
század magyar szellemi életének egyik legjelentősebb és legrokonszenvesebb
egyénisége, - sodr6 erejű költemények ("Mesteremberek", "A ló meghal, a
madarak kirepülnek", "Bartók Béla", "A költő önmagával felesel", Rekviem
egy asszonyért"), súlyos veretű széppr6zai művek ("Angyalföld". "Egy ember
élete", .Anyám eimére"), nemzetközi elismerésre szert tett konstruktivista fest
mények alkotója, - Irók, művészek, ifjúmunkások nemzedékeinek nevelője és
példaképe.

A kassáld életmű - amely a mester életének utolsó napjáig épült (az író
fl balála előtti órákban még korrektúra-levonatokat javítgatott felesége és e
sarok írója jelenlétében) - lezárult; most már az irodalomtudománv emberein
és a művészettörténészeken a sor, hogv elrnélvült munkával összegvűitsék, fel
dolaozzák és közkinccsé tegyék a sokoldalú művész teljes oeuvre-jét. S ha majd
a mester összrnunkássáaa elénktárul. azt hisszük: kétségtelenné fog válni,
hogy "az államdekoráclókat, a holdvilágot és az orfeumokat" magtagadó szo
cialrsta költő, a győri varrongvár egykori hídkovácsa - igen kÖ7.01 állott a ke
reszténvség gondolatvilágához. Gyergyai Albert - Kassák közeli barátja és
rnűvészetének megbízható kommentátora - a "Földem, virágom" cfmű verses
kötet bevezetőjében (191.') joggal szélhatott a költő "vallásos humanízmusá"
ról, a mcster lelkében élő és munkáiban megnyilatkozó ..keresztény értékfáb
lá"-r61. ..a kassákí szemlelet legmélvén fénylő személyes Krisztusról ..."

A Húsvét New Yorkban című Blaise Cendrars-kötet élén olvasható tanul
márivában (1963) Kassák remekmívű portrét rajzolt a francia avantgarde há
nvatott életű költőiéről. A rendrars művészetének és emberi lénvének szen
telt írás e szavakkal fe,ipződik be: "Nyugtalan kóborló, bátor ítélkező és naív
gyermek volt egvszemélvbcn, Ellent mert mondani a "!onosznak és az ó~s'<as4<=(

nak. és meg tudott hatódni a nagyszerű látvánvoktól, a külső és belső világ
gazdagságától. Nincs egyetlen kortársa, aki annyi megnróbáltatását viselte
volna el az életnek, mint ő, s mégis - az optimista szellem különösen szép
értékeit hagyta ránk örökségül."

E sarok nemcsak Cendrars-ra érvénvese k, - de a Cendrars-esszé szerző

,lére, "A transzszibériai expressz" költőjével egy bordában szótt Kassákra is,



aki hatvan év előtt szűk pepita nadrágban, kopott lakkcipőben, fején zsirardi
kalappal, hóna alatt kicsinyke csomaggal megérkezett Érsakújvárról a Nyu
gati pályaudvarra. - hogya következő években és évtizedekben egyike legyen
a magyar irodalom és képzőművészet nagy megújítóinak, megajándékozva ben
nünket olyan művekkel, amelyek felett az időnek nincsen hatalma, és amelyek
"különösen szép értékei az optímísta szellemnek".

•••

FiLst Milán író, költő és esztétikus (1888-1967) halála a magyar képzőmű

vészeti irodalomnak is fájó vesztesége. Az elhúnyt mester - aki alapos isme
rője volt Firenze, Krakkó és Athén műkincseinek, a német dómoknak és mú
zeumoknak - az elsők között ismerte fel Nagy Balogh János és Derkovits
Gyula művészí kiválóságát. (Füst Advent című kisregénye a pályája elején
álló Derkovits rajzaival jelent meg 1923-ban.) A Látomás és indulat a művé

szetben című irodalom- és művészetelméleti munka is bizonysága Füst Milán
élénk képzőművészeti érdeklődésének és műtörténetí hozzáértésének; könyvé
ben emlékezetes, ihletett jellemzéseket ád Dürerről, Matthias Grűnewald isen
heimi oltárképéről. Wit Stwosz szobrairól, Chardin csendéleteiről, Van Gogh
tálképeiről. mindenekelőtt azonban' a szívéhez oly közelálló németalföldi fes
tőkről: Brueghel-ről, Adriaen van Ostade-ról, Brouwer-ről, Teníers-ről, - te
hát azokról a flamand mesterekről, akiknek vaskos paraszti, vásári és kocsmai
jelenetei, groteszk látásmódja nyilvánvalóan rokon "A részeg kalmár", az
"Egy bánatos kísértet panasza", a "Gúnvdal Pergolára" költőjének Iírá.iával.

Festő- és szebrász-kortársai közül főként Gulácsv Lajos, Berény Róbert,
Czóbel Béla, Tihanyi Lajos, Bernáth Aurél, Ferenczy Béní, Bokros Birman
Dezső munkásságát értékelte sokra Füst Milán; budai lakásában e művészek

képei, szobrai vették körül a bizarr vízdék komor lelkületű mágusát, a fél év
százada a "hallgatag király"-lyal: a "rejtélyes elmúlás"-sal barátkozó-viaskodó
mestert, akinek dübörgő húrjain nemegyszer az isteni irgalomba vetett hit és
bizalom hangjai is megzendültek.

"Védj meg engemet, Uram,
S magános lelkemet kezénél vezesd Te
A vak úton, melyen eddig nem járt még soha ..."

.....
Gadányi-emlékkiállítás. A Nemzeti Galéria júniusban megnyílt Gadányi

emlélkikiáJ11ítása régi adósság lerovása, Gadányi Jenő (1896-1960) a húszas
években kapcsolódott be - a KÚT és az ÚME klállftásaín - művészetí éle
tünlobe, Már korai rmmkái kőzött is akad több időtálló darab, így az "ön.arc
kép üvegedénnyel" (1930 körül) vagy az 1933-ban festett komnozícíóí, ám e
sokat elmélkedő, erősen kontemplatív alkatú. a kor divergens művészeti törek
vései közepette lassan kibontakozó festő mégis csak jóval később - a 40-es,
50-es években -érkezett el pályája csúcsára. Ekkor születnek meg olyan telt
hanzzatú, lobogó tüzű munkái, mint a kubizmus és konstruktivizmus ered
ményeit értékesítő "Csendélet szobrokkal" (1940), a "Békásmegyeri táj" (1947),
a "Fésülködő Vénusz" (50-'es évek) vagy a "Cikázó fények" (1958), amelyen
barbár erővel örvénvlík a szenvedélves sxínek zuhataaa.

A rnester mint rajzművész is a leselsők közé tartozott (nói filturák Krisz
tus-fejek, galambok, gyertyatartós-serleges rajzok. dús vegetáC"ióiú táiak); a
tárlat egyik meglepetése Gadányinak Franceds Villon "Nagy Testamentum"
ához és baUadáihoz készített grafikai sorozata, amelyet szívesen látnánk vi
szont egy új' magyar Villon-fordításkötet oldalain.

A kíállftésról eltávozóban 'Gadányi egyik - élete végén elhangzott - ön
vallomása idéződött fel bennü:nlk: "Ha újból kezdhetném, megint csak ezt az
utat választanám. Nehézség? Sikertelenség? Megnemértés? .. Vállaltam. A
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müvészetben nincsenek fé1Jmegoldások; gy(ilölöm a 'lOOzéputat és a hazugságot,
- őszinteségre és igazságra törekedtem." A Gadányí-emlékkíállftás anyaga
arról tanúskodik, hogy ezekhez az emelkedett művészí eszményekhea a mes
ter rníndenkor hű maradt.

'" '" '"
Két kiállítás. A harminc esztendeje Angliában élő magyar fametsző-mű

vész, Buday György munkáib6l rendezett kiállítást nemrégiben a Nemzeti Ga
léria, Buday 60-ik születésnapja alkalmáb6l. A művész - aki annakidején
Radn6ti Miklós jóbarátja és a Szegedi Fiatalok Művészetí Kollégiumának
egyik irányítója volt - számos illusztráci6t készített székely népballadákhoz,
Az ember tragédiájá-hoz, Shakespeare: Athéni Timon-jához, Ovidius: Meta
morphoses című művéhez, Frant;ois Mauriac: Jézus élete című könyvéhez és
egyéb irodalmi alkotásokhoz.

Buday lapjai impozáns rnesterségbelí felkészültséget árulnak el, hiányzik
azonban belőlük az átütő, lefegyverző erő és a konvenci6któl való elszakadás,
amely az igazán nagy művészi egyéniségek míndenkorí [ellemzőie. Buday
xllográfiál finom, kvalitásos könyvdiszek. - sajnos, ennél nem többek. A mű

vész megmarad a kitaposott ösvényeken, nem véve tudomást Thomas Mann
megszívlelendő szavairól: "Bizonyos művészí eszközök történelmileg elhaszná
l6dtak, kimerültek, unalmassá váltak; új utakat kell keresni ..." Buday azok
közé a művészek közé tartozik, akik kísérletet sem tesznek új ösvények töré
sére; munkálkodása ezért marad kisszerű, másodlagos jelentőségű.

A visegrádi Salamon-toronyban júliusban szentendrei festők munkáit lát
hattuk. A kis tárlaton jórészt akvarellek, színes grafikák, tus- és ceruzaraj
zok szerepeltek. Az anyagból főként Kmetty János két vízfestménye, Barcsay
három kis tollraiza, Cz6bel mester egy nagyméretű tusrajza (női félakt), Szánt6
Piroska "Vörös futórózsa" című gouache-a, Korniss Dezső artisztikummal telí
tett kis kompozícióí, Hegyi György monotípiái, Ilosvai Varga István "Karos
székben ülő női akt" című olajtemperája és a fiatal Kósza-Sipos Lászl6 két
tusrajza emelkedett ki. Az utó-írnpresszíonisták sem tudiák magukat kivonni
a szentendrei konstruktívok hatása a16l, ezt bizonyítja Kántor Andor "Csend
élet piros háttérrel" círnű műve, amely a festő egvik legsikerültebb munkája.
Szösz Jenő, Gallasz Magda és Szánthó Imre érdektelen műtermékei alatta ma
radtak a kis tárlat színvonalának. A szentendrei festészet egvík legértékesebb
képviselőjének, Bálint Endrének (akinek múvészetéről nemrégiben illusztrált
monográfíát jelentetett meg a belgiumi "Desclée de Brouwer" kiad6) munkált
sajnálattal nélkülöztük. '(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (S o p r o n i '(J n n e p i H e t e k, 1967.) Jtvről évre
színvonalasabb zenei eseményekkel örvendezteti meq visszatérő vendéaeit a
Soproni ünnepi Hetek művészi eseménysorozata. Ebben az évben az Allami
Operaház vendégjátékával Erkel Bánk bá~ja, majd Pécsi Sebestyén nagysikeriI
oraonaestie után jelentős eseménynek igérkezett Hiindel Judás Makkabeusának
előadása Forra i Miklós vezényletével a helyi Szent Mihály templomban. (Köz
remű-ködtek: a MAV Szimf6nikus Zenekar, a soproni Pedag6gus K6rus, Gyur
kovics Mária, Szab6 R6zsa, Ercsei MarQit, Bartha Alfonz és Horváth Lászl6)
- Nehéz feladatot 3elent a Judás Makkabeus mindenkori karmesterének a
meglehe tósen kusza cselekmény érzékletes előadása. Már a korabeli kritikusok
ts kiemelték, hOfJY a szövegkönyv visszatérő fordulatai nem adiak elég alkal
mat a zeneköltőnek az érzelmi mélységek és helyzetek váltogatására. A ne-'
hézségek másik forrását kétségkívül az oratórium rendkívüli kedveltséae je
lenti, hiszen ha valaminek, hát ennek a darabnak megvan a kialakult előadási

hagyománya, amelyet mindig figyelembe kell vennie a karmesternek és zene
karának is. Nem kis feladat az sem, hogya megsz6laltatott hatalmas k6rus
tömbök egyszerre legyenek korhűek és korszerűek. A hallQatónak nyilván meg
kell éreznie benne, hogy ez az alkotás volt az akkor erkölcsileg és anyagilag
is össz~omlott Hiinqel. egyik utols6 kísérlete, amivel meg akarta hódítani az
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angol közönség sokszor meqszerzett és elveszitett rokonszenvét. Az ujjongás
ban és a magaszta16 kórusokban meg kell villantani, ha csak egy pillanatra is,
ennek sikerét, s azt, hogy többek között ezzel a művével vált Hiindel az angol
nemzet zeneszerzőjévé. Nem könnyű alkalmazkodni a bámulatosan szép és ör
vendező - Romain Rolland szerint madárcsicsergést idéző - sz6lókhoz és szó
lóegyüttesekhez sem. Egysz6val: nagy és nemes feladat Héindel művének adek
vát zenei megfogalmazása. Az ünnepi Hetek közönsége mindenesetre örömmel
tapasztalhatta, hogy Forrai Miklós nagyon szerencsés kézzel vezényelte a mű

vet, ezúttal a zenekari színeket is sikerült kíhoznia a partítúrábóI. Feladatát
valamelyest megkönnyitette a templom bámulatosan jó akusztikája, s az is,
hogy kiválóan felkészített, nagyszerű hangzású kórus került keze alá. A Pe
dagógus Kórus kiérlelt művészi teljesítménye, s a gyermekkar szép hangzása
meglepetést jelenthetett még a helybéli hangversenylátogatóknak is. A szólis
ták közül Bartha Alfonz és elsősorban Szabó Rózsa énekművészetét kell ki
emelnünk. Az utóbbi a magyar oratóriumkultusz nagy ígérete!

Néhány nappal később a változékony időjárás miatt az evangélikus temp
lomban tartották meg az Ady Endre Művelődési Ház Kamarak6rusa és a
Pataki István Ifjúsági Ház Kamarazenekarának Törzsök Béla vezényelte hang
verser.,yét, amelynek jól megválasztott músora hatalmas tömeget vonzott a
koncert színhelyére. Elsőnek Hiituieb ünnepi zsoltára hangzott fel (a 42. zsol
tár részlete), szépen kívitelezett előadásban, bár a huszonöttagú kórus mintha
kicsinynek bizonyult volna. fgy is felfigyelhettünk azonban arra, hogy az ama
tőr ének- és zenekar milyen nagy lelkesedéssel és művészi elmélyültséggel kö
zelíti meg feladatát. A bevezető műsorszám szép sikere után nem is csodál
kozhattunk, hogya kórus ideális hangzással szólaltatta meg (olasz nyelven!)
Palestrina egyik madrigálját s Kodály Ave Mariáját, merynek "quasi grego
rian" tolmácsolása a szerző egész életművének szellemében fogant. Külön is
felfigyelt a közönség az acapella művek sorában Czövek Lajos T6th Arpád
versére komponált Arany felhő című művére, amelyet ugyanez a kórus muta
tott be nagy sikerrel Vácott a Dunakanyar-fesztiválon. Ez a remek, idillikus,
népdalszerű elemeket is visszazengető költemény kivételesen sikerült zenei fel
dolgozást nyert Czövek Lajos zenei műhelyében. A zenei szövetben itt-ott
mintha felvillanna Debussy is, bár ilyen természeti kép esetén vajmi nehéz
lenne Az elsüllyedt katedrális szerzőjének hatását elkerülni. A költemény el
mélyedését jól követték az újra és újra felbukkanó pianissimók, melyet a kó
rus szépen tolmácsolt. Elbűvölt a szöveg és a zene találkozása, amely egyszer
re romantikus is, irónikus is, mint az eredeti sorok:

Arany felhő az égen
Tova száll, tova száll,
Egy szív az esti réten,
A füvön, a setéten
Hallga,tva fáj.

Ebben a műben, de a többi előadásában is megfigyelhettük, hogy Törzsök
Béla, az est karnagya mily plasztikusan valósítja meg súlyos zenei elképze
léseit. Az ő érdeme is, hogy Vivaldi két hegedűre írt versenyműve a lassú té
telben még Tátrc,iék fertődi hengversenye után is tudott úja t adni. (A többi
tételt kissé esetlegesnek, zaklatottnak éreztük.)

A hangverseny záró míísorszámaként a templomi környezetben kissé szo
katlanul hangzó Parasztkantátát hallgattuk. A zenekar korrekt, kiegyenlített
hangzása felett szépen, a mű szellemének megfelelő játékossággal és tömör
séggel szárnyalt a kórus hangja. E műben is kiegyenlítetten, fényesen sz6It az
egész együttes, s méltán keltett elismerést. Érzésünk szerint ez az "amatőr"
hangverseny 'volt az ünnepi Hetek legjobban sikerült zenei eseménye. Igaz, az
együtteseket a Parasztlcantátában olyan nagyszerű szólista segítette mint
Supala. Kolozs és a megbízható Németh Alice. Bizony nem ártana, ha a kórus
és zenekar (esetleg Czövek Béla és Soproni József két igen nehéz, de szép kó
rusával) akár a fővárosban is szereplési lehetőséget találna.

(K ö 110 11 v a z o r g o 110 li r 61.) Pécsi Sebestyén professzor, 'lZ magyar or
gonokultúro egyikkiemelkedc5 elakja, 'lZ M1l.Q3U1' azt1'l.te tökélete3~



teljessé tette életmiIvét "Az orgona" cimú nagyszabásu könyvevet. A műben
részletesen foglalkozik a hangszer szerkezetével és építészeti elveivel, s külön
fejezetben a magyar orgonakultúra történetével. Művéhez részletes és alapos
regisztertant is C$atolt, mely a hangszeren játszóknak válik nagy ,hasznára.
Korábbi Orgonaiskoláira, s főiskolai tankönllvére méltóképp tette föl a koro
nátebben a művében a ,kiváló 'művész-teoretikus. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Ezek a fiatalok. A cím megtévesztő: a várakozás
sal ellentétben nem olyan művet takar, amely adatközlő pontossággal ábrázolja
és elemzi a nemzedékváltás kérdését. Egyszerű, hétköznapi revűfilrnről van
csupán szó. A korral természetesen a módszerek is változnak, s ezt az ilyen
művek is megérzik. Nincs már lábemelgetős, harisnyakötöt mutogató táncolta
tás, szívbcmarkoló hegedúszó. sem egysorban álló, vidám görlsereg, búfelejtő

sztereotip mosollyal ; helyette Illés-zenekar és Omega-együttes, Szörényi Le
vente és Koncz Zsuzsa látható. A kadenciák elektronikus erősítökön keresztül
ingerlik a füleket, s az egykor kötelezően előírt luxus-díszletek és fehér tele
fonok helyett közönséges utcaképek és kultúrtermek szolgáltatják a hátteret.
Talán csak egy valami maradt meg színte változatlan minőségben: a zeneszá
mokat összekötő történet.

Beat-revü, írták róla, de - ami a kifejezés első tagját illeti - ez legföl
jebb szándék lehetett. Az elkészült filmből ugyanis hiányzik a beatre jellegzetes,
már-már urbánusari folklorisztikus lendület és fölszabadúltság. Nem azt mu
tatják be, milyenek "ezek a fiatalok", hanem, hogy milyeneknek szeretnék látni
őket a tájékozatlan kívülállók: szelídeknek és jólfésülteknek, olyanoknak, akik
a pillanatnyi népszerűséget nem téveszti k össze a tartós megalapozottsággal,
s inkább elmennek gyárimunkásnak, mint egyetemi hallgatónak.

A film mentségére szolgáljon, hogya közölt beat-számokból valóban hi
ányzanak a giccses, álromantikus sémák, de aki beat-verseket várt volna tő

lük, nyílt és őszinte beszédet, és lendületet, annak csalódnia kellett. A cse
lekmény és a dalszövegek mindennapos gondolatokat adnak közre, egyszerűen

és szelíden, nem ízléstelenül, de nem is érdekesen. Ezt az Irányitottságot kü
lőnösen a mai fiatalokat ábrázoló képsorok, s az ábrázolásra kímondatlanul is
mindenkor kötelező művészi szemérem sínylí meg elsősorban. Zavaró tömény
ségben láthatjuk a beat-zenét élvező fiatal arcok sorozatát a vásznon, sok
szor hosszú percekig is, de a testet-lelket átforrósító őszinte átélés látványa
helyett legföljebb az arcokra kiülő szellemi egyszerűségnek lehetünk tanút
Minden érzelem értékes lehet, amely őszinte; a rendezők azonban, abbeli tö
rekvésükben, hogy valami eszményképet nyújtsanak át ezüst tálcán a kívánesi
nézöknek és a nevelésre váró teenagereknek. túlságosan is kordába fogták a
hevületet, s ezzel sem a fiatalokat, sem pedig az érdeklődőket nem elégítették
ki.

Pedig lehetett volna erről a kérdésről sokat mondó, izgalmas filmet ké
szíteni, amelynek csírát ott rejtőznek helyenként a képsorok mögött. A ma
már országos népszerűségre szert tett Illés-zenekar az angyalföldi Bosch-kul
túrteremből indult el hódító útjára, s azok, akik annak idején követték őket

a XIII.keruletből, tudják, hogy viszonylag határozott arcélű közönségük és
[átékfölfogásuk van. Ugyanez vonatkozik Sztevanovity Zorán Metro-együttesé
re is, a maga hangsúlyozotabban intellektuális [ellegével, és főként egyetemi
hallgatókból verbuválódott közönségével. (Jellemzésül megemlíthetjük példá
ul, hog}' Sztevanovity Korniss Dezső és Kovásznay György "Gitáros fiú a régi
képtárban" című absztrakt-szürrealista filmjének zenéjét készítette el 1964
ben.) A filmben látható budai MOM-Ikultúrotthon pedig szárnos forró, és a
kívülálló számára is érdekes élmény színhelye volt, ahol egyszerre két-három,
valóban a városi munkás és értelmiségi fiatalokból kikerült együttes versen
gett - és verseng még ma ís - egymással. A tíz- és húszéves nézőközönséget,

a soraikban elszórtan föltűnő jóval idősebb nézőket, a sajátságos arcokat és
gesztusokat analitikus gondossággal bemutató képsorok minden kozmetikázás
és hosszabb magyarázgatás nélkül többet adtak volna a közönségnek, A film
is ott volt egy rövid időre jó, ahol élt ezzel a lehetőséggel. mint például a te
Ievízíós fölvételnél ; akí szabadidejében megfordult olykor il váci-utcai Muskát"



liban, vagy a Metro-K:lubban, most ismerős pulóveres alakokra bukkanhatott
a képeken.
. Egészében azonban csak elszalasztott lehetőségekről beszélhetünk. A fő
szereplő míndvégíg alig szól egy-két .jellegtelen szót; "telibe" fényképezik szót
lan arcát, míközben fölvonultatnak előtte veszekedő felnőtteket, ledér lányokat,
vívódó barátokat. Mindez arra kell, hogy bemutassák, mennyí rossz és jó
hatás éri a mai fiatalokat. A főszereplő némasága azonban egyben a film né-,
masága is: valójában nem mond semmit "ezekről a fiatalokról", hanem csak
vázolja a róluk alkotott közhelyeket. A szereplők kosztűmjeít az Elegancia
szövetkezet csinálta, a filmet Banovich Tamás.

Rondó. Egy adott műfajt egy másik műfaj törvényszerűségeireépíteni ne
héz, de ingerlő feladat. A választott szígorú keretföltételek kikényszerítik az
intellektuális megfogalmazást és éppen formai szígoruk révén lehetőséget ad
nak egy-egy konkrét kérdés elemzésére. Különösen a zenei formáknak van
ilyen hatásuk, az irodalomban Thomas Mann alkalmazta őket. Berkavic jugosz
láv rendező filmjét a zenei rondó formájára (Mozart a-moll rondójára) építet
te föl, s benne a magánélet klasszikus háromszögének kérdését vizsgálja. A
folyton visszatérő főtéma a házaspár és egy kívülálló férfi kapcsolata. Ezt a
"rondo-témát" melléktémák és epizódok szakítják meg, szígorúan megtartva
azonban a film kamara-jellegét. Egy· fiatal házaspár vasárnap délutánonként
vendégül lát egy magányos férfit,ez a kezdő téma. A két férfi szabályos ellen
téte egymásnak; az egyik teljesen érzelmi, a másik hűvösen intellektuális alkat.
A vonzás és a taszítás, az összeütközés és a visszatérés, az ismétlődés körfor
gása elevenedik meg. Az egymásutáni melléktérnák a délutáni sakkpartik, az
üldögélesek a kávéházban, ahol a harmadik a délutánra vár, az erkezések és a
búcsúzkodások sora, egyre bővülő tartalommal. Először eljátszuk az alaptémát:
a barát fölmegy a házaspárhoz. Jól megnézhetjük a részleteket: a lépcsőházat,

a tetőteraszt, a csengetést, a vacsorát, a jelképes hátteret a képekkel. Sokszor
ismétlődik a jelenet. Ugyanazok a mozzanatok, ugyanazok a gesztusok apró
változtatásokkal. Más a háttér, melyet cserél a férfi és a nő, és észrevétlenül
feszültséggel telik meg a levegő. Leheletnyi a különbség a főtéma megjelenési
formál között, mégis lényeges, mert a változást, a két férfi adta pólusok egy
másrahatását, a fejlődést jellemzik. Valójában minden motívum klasszikus és
ősrégi egyszerre. A két férfi egy-egy fenotípust képvisel, s a nő az egyensúly:
őrá hat az ellentétpár, ő lesz áldozat és megoldás egyszerre. A film a zenei
keret törvényszerűségeszerint zárul. A láthatatlan összecsapás után a nő visz
szatér férjéhez, s a végén újra látjuk a kezdő témát: együtt ülnek vasárnap
délután. A keret ugyanaz, a tartalom azonban teljesen megváltozott, A megkö
zelítés monoton ritmusától, a szabályos ismétlődésektől lassan bontakozik ki a
film, s aki fönntartások nélkül azonosul a szígorú formával, művészí élményt
kap ajándékul. (Ungváry Rudolf)

ÚJ KATOLIKUS KIADVANYOK. Könyv a zsinatróz.1 Időrendben elsőként
egy olyan francia műveltségű pap-újságíró jelentkezett hazánkban zsinati köny
vével, aki az utolsó két ülésszak alatt maga is Rómában tartózkodott, közvet
len közelről figyelte a világegyház képviselőinek munkásságát. Hazai katolikus
saitóorgánumaínk lehetőségeiket a legmesszebbmenőbben kihasználva, tisz
teletreméltó igyekezettel azon voltak, hogy a lehető legjobban tájékoztassák
a papságot és a híveket a: zsinatról. Az újságok azonban, sőt még a folyóira
tok is, a napi információ eszközei, s igen kevés az az olvasó, aki megőrzi, be
kötteti azokat, hogy aztán később is bármikor elővehesse és tanulmányoz
hassa közleményeiket. Ezért nagyon hasznos, hogy a zsinati okmányok foko
zatos kiadásával párhuzamosan - eddig a 16 dokumentumból 6 jelent meg
magyarul a Szent István Társulat kiadásában: a liturgiáról és az egyházról
szóló konstitúció, az ökumenizmusről és a világiak apostolkodásáról szóló dek
rétum, valamint az egyháznak a nem-keresztény vallásokhoz való viszonyára
és a vallásszabadságra vonatkozó deklaráció - elsősorban a papság, de a vi
lági értelmiség is hozzájuthasson megbízható zsinati kézikönyvekhez.

1 Vitányi György: A II. vatikáni zsinat. Ecclesia kiadó 1967. 429 lap. 103,- Ft.
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Amit egy ilyen kézikönyvtől várhatunk, (azt mínd megtaláljuk Vitányi
György munkájában ; az előzményeket, a zsinat lefolyását, a határozatokat, a
távlatok felvázelását és a hazai vonatkozásokat. A bevezetés miliő-rajz: mílyen
volt a történelmi, a nemzetközi légkör, milyenek a vallási jelenségek. Rövid,
de frappáns mondatokban összefoglalva a lényeg. A tárgyalás négy nagy fe
jezetet foglal magában: 1. II zsinat (teológiai meghatározás, jelentősebb adatok,
szereplők, irányzatok), 2. a tizenhat kihirdetett okmány (négy konstitúció, ki
lenc határozat, három nyilatkozat), 3. a zsinat mérlege (pozitív eredmények
stb.), 4. a zsinat jövője (a zsinat utáni szervek, az új korszak, a megvalósulás
menete). Az utolsó rész: a zsinat magyar vonatkozásai 1962-001 évrendbe szed
ve. A záróakkord: mi történt itthon a zsinat után, a zsinat végrehajtása érdeké
ben, főként a liturgia vonalán.

Nemcsak a történeti események tárgyilagos, hű króníkáját kapjuk meg eb
ben a kézikönyvben, hanem - ahol szükség van rá - az értékelést és bírá
latot is. Vitányi nem fél itt az ún. nehéz és kényes kérdések megvitatásától
sem. Egy szerény kívánságnak adnánk azonban hangot: li. könyv esetleges má
sodik kiadásában szívesen olvasnánk a magyar zsinati atyák felszólalásainak
és javaslatainak teljes szövegét is. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Vitá
nyi könyve értékes nyeresége magyar teológiai irodalmunknak és méltón kép
viseli hazánkat a második vatikánumról világszerte írt sok-sok mű között is.

•••
Magyarnyelvű etika. 2 Egy híján 40 esztendővel ezelőtt foglalta el az egye

temi katedrát Kecskés Pál, a Hittudományi Akadémia szenior-professzora, a
hittudományra előkészítő bölcselet tanára. E négy évtized alatt egymásután
jelentek meg filoz6fiatörténeti, szociológiaí munkái, mély keresztény spiritua
litást tükröző lelkíkönyv összeállításai (Newman, Szent Agoston breviárium
stb.)

A vajúdó 'korok mindig felfokozott érdeklődéssel fordulnak az etikum
felé, fogékonyak az erkölcsi kérdések iránt. Főként az alapok érdeklik az em
bereket, malyekre az egész erkölcsi rend, világkép felépül. Kecskés professzor
etikát és nem morálist ír, munkája erkölcsfilozófiai és nem teológiai jellegű.

A természetes erkölcsből indul ki, azokat az alapelveket vizsgálgatja, melyekre
a kinyilatkoztatás alapján álló keresztény erkölcstan felépül, a modern pszi
chológia, az értékelmélet és a szocíológía szempontjait is figyelembevéve.

Három nagy fejezetbe: Az erkölcsi tudat - Az erkölcsi érték - Az érté
kes élet, sűríti mondanívalóiát az illusztris szerző. Műve nem körtnyű olvas
mány. Az előtt, aki figyelmes, tanulékony lélekkel olvassa, sok rejtett kincs
tárul fel, s ezekből bőséges indítást nyerhet erkölcsi életének kíalakításához.

•••
. Egyetemes könyörgések.3 A zsinati liturgikus konstitúció szerint "újra be
kell vezetni különösen vasárnapon és parancsolt ünnepeken - az evangélium
és homilia után az egyetemes könyörgést, vagy másként a hívek könyörgését".
A gondolat ősi, szentpálí eredetű: "végeztess könyörgéseket, imádságokat, ese
dezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden följebb
valóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés és nyugodt életet
élhessünk" (1 Tim 2, 1-2). Nyomai keleten és nyugaton egyaránt megtalál
hatók.

A római Consilium Liturgicum 1965. január 13-án kelt irányelve szerint az
oratio fidelium a hívőközösségnek Istenhez forduló és tőle általános jellegű

jótéteményeket kérő könyörgése. A pap imádságra buzdító felhívása után a
világegyház szükségleteiért, a nemzetközi és nemzeti ügyekért, a szükséget
szenvedőkért és a helyi közösségért imádkoznak, végül a pap könyörgése zárja
be az oratio fideliumot. .

2 Kecskés Pál:Az erkölcsi élet alapjai. Szent István Társulat 1967. 277 lap, 60,- Ft.
3 Egyetemes könyörgések. Szent István Társulat 1967. 94 lap, 35,- Ft.



PÜspöki karunk megbízásából az Országos Liturgikus Tanács állította ösz
sze ezt az egyetemes könyörgés gyűjteményt, mely 66 kész írnaszöveget tartal
maz és bőséges anyagot ad imaszővegek szabad összeállítására is. Főpásztora

ink az 1966. szeptember 14-i konferenciájukon fogadták el a tervezetet és be
vezetését ugyanazon év ádventjének első vasárnapjától, november 27-től ren
delték el.

40 vasárnapi, 11 ünnepekre, 3 gyászrnisékre, 3 egyéb különleges alkalmakra
és 6 szabad választásra szolgáló írnaszöveg található meg ebben a kötetben. A
lelkipásztorok minden bizonnyal kihasználják majd azt a lehetőséget, hogy a
helyi szükségletet tekintetbe véve, egy írásban előre rögzített kéréssel még
konkrétabbá, életszerűbbé tehetik az általánosabb jellegű invokációkat. Az idő
és a használat alkalmasint felszínre hoz majd egy-két híányosságot, stilizálni
valót. A másodík Jcladás minden bizonnyal ezeket is figyelembe fogja venni.
A kötet függeléke ~ a szentmíse állandó részeinek új, a Szentszék által jóvá
hagyott magyar fordítása - hasznosan egészíti ki ízléses köntösű, jelzőszala

gokkal is ellátott új liturgikus könyvünket. (Kovách Zoltán)

ITÉLET A LÉLEKELEMZŰ BENCÉS PRIOR üGYÉBEN. Mint annakide
jén folyóiratunk 1966 márciusi számában beszámoltunk róla, Arceo Mendez, a
mexikói Cuernavaca püspöke megértő figyelemmel kísérte azokat a lélek
elemzési kísérleteket, amelyeket az ottani bencés monostorban annak elől

járója, Gregoire Lemercier prior folytatott. A prior rendházának tagjait és nö
vendékeit csoportos lélekelemzésnek vetette alá, majd megalapította az "Em
maus" központot, hogy ott tanulmányozzák a lélekelemzés alkalmazásának le
hetőségét a lelkipásztorkodás területén. Mindez csak az egyház hallgatólagos
jóváhagyásával, illetve külön egyházi engedéllyel történhetett, mert egyébként
egy 1961 júliusában kiadott Monitum az egyházi törvénykönyv 139. szakaszára
hivatkozva tiltja azt, hogy papok és szerzetesek lélekelemzéssel foglalkozzanak.
A mexikói bencés rendházban 1963-64-ben történt események, az ott folyó
csoportos lélekelemzés, a szerzetes papok, a növendékek és a laikus testvérek
sorozatos kiválásat a rendből, arra késztették az illetékeseket, hogy apostoli
vizitátorokat küldienek Cuernavacába. A vizitátorök a szerzetesí életre jelöl
tek csoportosan történő lélekelemzését tudomásul vették, és felhatalmazták a
szerzeteseket a folyamatban lévő kezelés folytatására, majd arra kérték a Ró
mában székelő Szerzetesek Kongregációját, engedje meg Lemerciernek a pszi
choanalitikus eljárás folytatását.

A kongregáció azonban 1964. november 16-án Lemerciert arra kötelezte,
hagyjon fel a lélekelemzéssel és megparancsolta az akkor Rómában tartózkodó
priornak, ne térjen vissza a cuernavacai rendházba, hanem Rómából egyene
sen Belgiumba, szülöhazáiába költözzék. Minthogy azonban Lemercier 1965
májusában mégis visszatért a mexíkóí rendházba s ott a lélekelemzés is foly
tatódott, a Szent Officium vette kezébe az ügyet: 1965. október 8-án a priort
hivatalából elmozdította és lakóhelyéül Belgiumot jelölte ki. A prior azonban
nem tett eleget a rendelkezésnek, rnível úgy vélte, hogy a Szent Officium el
járása szabálytalan volt, amennyiben őt magát nem hallgatta ki s nem ismer- .
te azokat az iratokat sem, amelyeket ő a saját védelmére a Szerzetesek Kong
regációja elé terfesztett. ügyében hamarosan úiabb lépés is történt. Ottaviani
bíboros, felfigyelve az eljárás némely szabálvtalanságára, saját elhatározásá
ból magához vette az iratokat és beszélt az ügyről VI. Pál pápával, akit Le
mercier közvetlenül is tájékoztatott. A pápa az Informations Catholiques Inter
nationales június 15-i számának közlése szerínt háromtagú külön bízottságot
nevezett ki az ügy felülvizsgálására, Roberti, Forní és Hearti bfborosokszemé
lyében, s megigérte Cuernávaca püspökének, hogy Lemerciert "igazságosan és
szeretettel" ítélik majd meg.

1966 tavaszán a különleges törvényszék levelével felkérték a bencés priort,
jelenjék meg Rómában, de Lemercier azt nem úgy fogta fel, mint jó és kellő

formában kiállított, megjelenésre felszólító idézést, és ahelyett, hogy Rómába
utazott volna, egy régebbi okmány után kezdett kérdezősködni. A törvényszék
ekkor Rómában 1966. szeptember 19-én közbenszóló itélettel "in contumacíam"
(távollétében) ít41Jte el, a bencésapá;tprímáJ~t ~ig "a divints" felfüggesztett-e,
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vagyis ideiglenesen eltiltotta a papi fe1szenteléssel járó cselekmények gyakor
lása (szentrníse-mondás stb.) alól s egyúttal kizárta a bencések kongresszúsá
ról. Ezt az "elmakacsolási ítéletet" azonban hamarosan alaptalannak ismer
ték el. Megkezdődött az igazi per, amely nyolc hónapon át húzódott. A pápa
által kinevezett bíborosi bizottság, mint külörileges törvényszék, ez év május
IB-án hozott ítéletet. Ez egy súlyos figyelmeztetést, két tilalmat és szankciót
tartalmaz.

A "s~lyos figyelmeztetés" szerint Lemerciernek figyelnie kell arra, hogy
"a szakkifejezéseket a nekik megfelelő értelemben használja" és "hittudományi
és erkölcsi elvek kifejtésében a legnagyobb elővigyázatosságot tanúsítsa". A
figyelmeztetés az Il Regna [úniusí száma szerint nem vonatkozik Lemercier
nek Párbeszéd Krisztussal - Szerzetesek Lélekelemzésben című könyvére,
amely rövidesen olasz nyelven is megjelenik, hanem csak arra a két előadásra.

amit a prior a szexualitásról és a szerzetesí engedelmességről tartott, megle
hetősen freudista szellemben, valamint a papi nőtlenségről és a házasságról
szóló íratára, amit a II. vatikáni zsinat idején a délamerikai püspökök között
terjesztett.

A Tablet június 3-i száma idézi az ítéletet. Eszerint a bencés priort a
Szentszéknek fenntartott ipso facta bekövetkező speciális suspensio a divinis
terhe alatt komolyan figyelmeztetik, hogy se nyilvánosan, se a magánéletben ne
tartsa fenn a lélekelemzésnek se elméletét, se pedig gyakorlatát, amelyet ő

maga "tulajdonképpeni szígorú értelemben vett lélekelemzésnek" ismert el. Ha
sonlóképpen megtiltják Lemerciernek a Szeritszék részéről kiszabható (hivatal
tól való) elmozdítás terhe alatt, hogy a jövőben a szerzetesi életre jelöltektől

akár felhívással, akár csak ajánlásképpen is előkészítő pszichoanalitikus ki
képzést követeljen, akár az "Emmaus" pszichoanalitikus központban, akár va
lamely más helyen. Mivel pedig Lemercier 1965 májusában a Szerzetesi Kong
regáció tilalma ellenére visszatért Cuernavacába (bár nem anélkül, hogy ne
hivatkozott volna súlyos okokra, amelyek oda hívták), most a római San Giro
lamo apátságban Ielktgyakorlatokat folytatva és a divinis felfüggesztve, tölt
sön el nyolc napot jelképes büntetésként.

A május 8-i ítélet tehát az előzőkhöz képest kétségtelenül enyhe. Sem
száműzetést, sem kizárást, sem pedig hivatalból történő elmozdítást nem szab
tak ki Lernereierre s nem ítélték el előző pszleheanalitikus kísérleteit sem.
Ezzel szemben azonban a jövőre nézve határozott tilalom hangzott el és Lemer
ciert hallgatásra ítélték abban a tárgyban; amelyre kutatásai irányultak. Ami
kor azonban Lernereter büntetésének kitöltése után hazatérőben volt, Párizs
ban nyilatkozott a Monde-nak s vitatta az ítélet egyik pontját: szerínte téve
detta bizottság, amikor azt tulajdonította neki, hogy ő "a tulajdonképpeni
szígorú értelemben vett lélekelemzést" alkalmazta volna a monostorban. "En
nek a lényeges tévedésnek - vélte Lemercier - érvénytelenné kellene tennie
a tilalmat, amelyet kimondtak rám, és a büntetést. amely fenyeget." Minthogy
azonban az ítélet ellen nincs fellebbezés. Lemercier csak azon töprenghetett.
vajon fordulion-e kegyelmi kérelemmel a Szentatyához.

Az Informations Catholiques Internationales római tudósítója az ügy le
zárását így értékelte: "El?"v speciálls törvényszék soha azelőtt nem semmisí
tette meg így a Szent Offícum ítéletét, sem pedig egy szerzetes főnöknek a
Szerzetesek Kongregációja által alátámasztott határozatát."

Az ítélet nyilvánosságra kerülése után nyomban felrnerűlf az a kérdés,
vajon az egyházi tőrvénvszék a lélekelemzést magát is elítélte-e? Bizonyára
nem, hiszen megmaradt a maga jogi és fegyelmi termetén. Mgr. Vallainc 
amint erről a Tablet is beszámol - megállapította, hogy a bizottság csak azt
döntötte el: Lernercier atya a lélekelemzés megengedésével megsértett egy
1961-ból származ6 egyházi szabályt, amely még míndig érvényben· van. "Az
egyház nem magát alélekelemzést kifogásolja, de van egy szabály s azt be
kell tartani."

Az ember azt gondolhatta volna, hogy ezzel a cuernavacai lélekelemzés
ügye hosszú időre le kerül a naplrendről. Nem így történt. A Tablet 1967.
június 24-i száma beszámol a Croix római tudósítójárrak arról a jelentéséről,

hogy Lemercier megtagadja fogadalmát, azaz kilép az egyházi szolgálat köte-
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!ékéb61 és szerzetesi közösségée olyan intézménnyé kívánja átalakítani, amely
"vallásra, vagy Ideológiára való tekintet nélkül nyitvaáll minden jelentkező

nek", A Témoignage Chrétien június 15-i száma szerínt Lemercier úgy képzeli
ezt, hogy rendháza nem függne többé a katolikus egyháztól, de fenntartaná
kapcsolatait a római Kuriával a Nem-keresztények Titkárságának közvetíté
sével, Mgr. Vallainc a Tablet szerint kijelentette: "Ha igaznak bízonyulna,
hogy Lemercíer valóban elhatározta papságának elhagyását és .laíkus rend
házat' állít fel, ahol fo'lytatni kívánna a szerzetesek lélekelemzését, akkor mínt
pap automatikusan Jielfüf;tgesztés alá esik, miután a bizottság meghagyta neki,
hogy a lélekelemzést ne gyakorolja." Ha Lemercier azt kivánja, hogy laikus
státusba helyezzék, arra az illetékes testület a Szerzetesek Kongregációja len
ne, a Szent Benedek-rend apát-prímásának döntésre eléje terjesztett kéreime
alapján. Másrészt, ha csak a rendet kívánja elhagyni, aikkor találnia kellene
egy püspököt, aki felveszi egyházmegyéjébe és megint csak a Szerzetesek Kong
regációja lenne illetékes egy ilyen kérelem feletti határozatra. A szentszékí
sz6vivő szerint egyébként kifogások hangzottak: el Lemercier könyvével szem
ben is, amelyet úgyiátszik, újabban megvizsgált a Hittani Kongregáció.

Remélhető, hogy ezek az elkedvetlenítő események, amelyek a pszichothe
rápia és a lelkipásztorkodás érintkezési pontjain a közelmúltban felmerültek.
nem vágják útját azoknak a kutatásoknak és törekvéseknek, amelyek arra irá
nyulnak, hogy a lélektani szerelcet a lelkipásztorkodás területén az egyház
törvényeinek, hittani és erkölcsi felfogásának megfelelőerr felhasználják a rá
szoruló emberek javára. (Szigeti Endre)

TÁNCJÁTtKOK ISTEN DICStRETtRE. "A tánc lenne a mai ember imád
ságának egyik formája?" - ezt a meglepő cimet olvassuk a Sonntag im BUd
egyik !képeikkel illusztrált cicrdl:e fölött. Annál meglepőbb a cím, mert !keresz
tény moralisták nem egyszer állást foglaltak 9, tánc, vagy legalábbis annak
bizonyos formái ellen. A Sonntag im Bild cíkkíróía is utal erre. Idézi többek
között Kálvint, aki szerínt "a tánc bűnös dolog". Magunk részéről ezzel kap
csolatban Pázmány Pétert idéZJhetnök,a:ki a táncot kárhoztatva a Ikor magyar
sz8kitncsének Iegcífrábbjaít alkalmazza rá. De ma is sokan bírálják a táncokat.
a "táncőrületet". Igaz, nó azoknak a száma is, akikia táncot, még az ifjúság
körében népszerű "forró ritmusokat" is mínt az energia szükséges levezetésé
nek egyik médját értékelik. Erek a táncok - úgymond - kétségtelenül örömet
jelentenek a táncolők részére, elsősorban éppen a feszültségej Ievezető rítmíkus
tevékenység révén. Megvan bennük természetesen a szexuálís ingerkeltés is 
teszi hozzá a cíkkíré -, de alapvetőert félreértené a táncnak 'az emberiség tör
ténetében játszott szerepét az, aki csupán a szexuálitás megnyilvánulásait lát
ná 'benne.

Már a legősibb idők szíklarajzaín is feltűnnek táncoló emberek, akik az
istenség vagy a totem tiszteletére táncokJat lejtenek. E kezdetleges rajzok bi
zonysága szerínt tehát a tánc eredetileg kultikus jellegű volt. A nagy keleti
kultúrnéoeknél (Egyiptom, BaBilon) is jelentős szerepe volt a táncnak az áldo
zati cselekményben. Ezt figyelihetjük meg ma is az úgynevezett "primitív" né
rek körében. Egy nem is olyan régen feltárt indiai templom egyik dombormű

vén pedig maga Shiva isten táncol a zenészek játékám.
A tánc vallástörténeti funkciójával kapcsolatban sok érdekességet állapít

hatunk meg. A vadásztáncokban és a helyeniként ma is divatos úgynevezett
"feltámadási" táncokban gyakran fi,gyelhetjük meg, hogy a táncosok kacska
ringós csigavonalat írna!k le tánc közben. Ez a megújulásnak, 'az. élet kőrfor

gásánaJk és újjászüle1:ésének jel!képe. A keresztény középkorban ismerték a ha
lotti táncot is, melyet pestis idején jártak védótáncu1. A középkori képzömű

vészett alkotások egyik-másika is megőrizte számunkra ezt a táncot. A fest
mények, vésetek és domborművek azt a gondolatot ábrázolják, hogy az em
berek,akár szegények, akár IW-zdagok, eg,nIrent ki vannak szolgáltatva a ha
lál hatalmának. Ugyancsak középkori eredetű a "boldogok tánca" is. Ennek
áJbrázolásakivá1t a románkort kerésztelőkutakon gyakori, a ménny'bejutottak
boldogan, szinte extatikus mámorban járják örvendező táncukat. A vallásos
tánc ugyanis -erre utalnak az ábrázolások és a töredékes feljegyzések - el-



sősorban mísztíkus, extatikus élményt ad. Körmenete~ rendezi és er&ítl
a gyülekezetet. Éppen a misztikus élményforrásból magyarázhatduk, h~gy sok
ábrázolás az egész kozmoszt úgy fogja fel, mint táncoló egységet, mely újra
meg újra egyetlen központhoz tér vissza. .

A templom területén való táncolast a toledói zsinat egyilk határozata til
totta be. 'I1alán azért tkerült sor e tiltó rendelkezésre, mert a túlzott önátadás
és extázis közben feledésbe ment a tánc mélyebb tartalma és mondanívalöja,
Erre utal a zsinati végzés következő mondata: "A vallásos tánc könnyen el
veszítheti vallásos értelmét, és alakilag is, erkölcsileg is elrfajulhat."

A tánc megítélésében kétségkívül fordulatot jelent a II. vatikáni zsinatnak
az a határozata, mely szerínt "a nép azon szokásait, melyek nincsenek elvá
laszthatatlanul hitetlenséggel vagy tévedéssel egybekötve, túrjék meg a keresz
tény istentiszteletekre szolgáíó helyeken". Ez a megállapítás a vallásos táncra
is vonatkozik. A vallásos tánc megújulásának kivált Azsiában és Afrikában
lehet jelentős szerepe az új istentiszteleti formák megteremtésében. A tánc
természetesen nem szerepel ezentúl sem a szentmísében, de mint az Isten felé
fordulás egyik lehetséges módja, s mint az. egyes ünnepekhez kapcsolódó ön
álló kifejezési forma kétségkívül rendkívül jelentős. Indiában például érdekes,
újszerúkezdeményezések történnek napjainkban ís annak érdekében, hogy a
tánc kifejező erejét a liturgiában felhasználják. Páter Proksch táncjátékát,
melynek "Az élet kenyere" a címe, Európa több nagy városában is sikerrel
mutatták be. A táncjáték ritmusa rendkívül mértékletes, mozdulataí pedig
átszellemülten finomak. A táncolók tekíntetemíndvégig az égre irányul, így is
kifejezve a darab mondanivalóját. Amikor Prokseh atyától megkérdezték az
újságírók, mi vezette a táncjáték betanításakor, válaszában a 149. zsoltárt
idézte:

Az Úrnak új 4alt énekeljetek,
a szentek községében zengjen dicsérete.

Teremtőjén Izráel örvendezzék,
királyukat Sionnak fiai ujjongva ünnepeljék.

Körtánccal dicsérjék nevét,
dobon és hárfán zengjék énekét. (Sík Sándor fordítása)

Vajon a mai ember istendicséretének is természetes kifejező eszköze le
het-e a tánc? Erre a kérdésre kereste a választ Wilhelm Lueger professzor kí
sérlete, melyet az "Új zene és a zenei nevelés intézete" munkaértekezletén mu
tattak be. Ennek nyomán indultak az új kezdeményezések, melyekkel a kato
likus és protestáns egyházi zene különböző szemináriumai foglalkoznak. Alu
Erdmann például a kölni zenemúvészeti főiskola hat diá'klányával mutatott be
egy vallásos táncvariációt négy változatban. Kísérletének ezt a sokat mond6
cimet adta: "A tánc kifejezési lehetőségel a vallásos ünnepségeken." Erdmann
és munkatársaí hangoztatják, hogy a tánc természetesen nem a szentmisébe
kerül bele. Vallásos ünnepségeken azonban meghonosodhat. (Antal Terenc)

•
Nyomorúságainkat, balszerencsénket néha arra használja fel Krisztus, hogy

magasabb utakra térítsen, ahol tapasztalatilag, szemmel láthatóan válunk jobbá.
Hánv flzent vált éppen azért szentté, mert vereséget szenvedett valami földi
dologban? De az is gyakran e~őfordul, hogy lét-c8ökkenéseinket, kudarcain
kat látszólag semmiféle, rmég lelki haszon sem kárpótolja. Ezek azok az ese
tek, amikor legeslegjobban kell bíznunk Istenben. A világ csak akkor trhet el
Istenhez Jézus Krisztusban, ha Iteljes ujraöntésen esik át, aminek során lát
szólag teljes egészében, minden földi megtapasztalható kárpótlás nélkül s1JII~d
alá. Amikor ilyen ~ gyors vagy lassú - halál hatol majd belénk, tárjuk ki
sziviLnket teljesen az egyesülés reményeinek: s ha akarjuk, hát olyan mesteri
kézzel fog dolgozni rajtunk a világ életfakasztó hatalma, mint soha máskor.,.

Csak higgyünk. Higgyünk annál erősebben és minden reménytelenség ~ne
nére is, minél fenyegetőbbnek és minél inkább leküzdhetetlennek látszik a
Valóság. S akkor látjuk majd: lassan-lassan mint foszlik szét az egylttemes
Borzalom, aztán ránk mosolyog és emberinél végtelenül erősebb karjára vesz.
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