
NAPLÓ
A PűSPÖKI SZINODUS MUNKÁJA r. (Nehézségek a titoktartás körül, az

egyházi törvénykönyv, a tanbeli kérdések, a papképzés.) Szeptember 29-én kon
celebrációs míse keretében nyitotta meg VI. ~ál pápa a Szent Péter baziliká
ban a püspöki színodus első teljes összejövetelének ülésszakát, s ugyancsak
ott, az ő szózatának felolvasásával zárták be azt október 29-én. A püspöki
szinodus tudvalevően a katolikus világegyház hierarchiáját képviselő tanács
kozó testület, amelyet a pápa időnként - feltehetően két évenként - azért hív
össze, hogy megtárgyalja az elébe utalt kérdéseket és azok megoldásában vagy
míkéntí kezelésében javaslataival a pápa segítségére legyen. Hivatalos kimu
tatás szerint a színodus tagjainak száma 199 volt, közűlük azonban többen nem
jöttek el Rómába. A tényleg résztvevők száma az üléseken 180 körül mozgott.

. A magyar hierarchia részéről Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó,
püspökkari titkár volt jelen.

A színodus szepternber 30-tól október 28-ig összesen 24 munkaü1ést tar
tott. Ezek reggel 9 órakor kezdődtek és félórás szünet közbeiktatásával déli
lél l körül értek véget. Az egyes témakörökre térve rá; előbb a pápa által meg
bízott előadó ismertette a megvítatásra szánt kérdéseket. A hozzászólók beszéd
idejét tíz percre korlátozták. Az egyes püspöki konferenciák idevágó nézeteit
esak egy relszelaló fejthette ki, arra azonban a szinodus mínden tagjának
megvolt ,a lehetősége, hogy a saját nevében beszéljen. Az eredetileg rögzített
tárgysorozatot az utolsó percekben akként változtatták meg, hogy az öt ki
jelölt térnakör a következő rendben került megvítatásra: 1. egyházi törvény
könyv, 2. tanbeli kérdések, 3. szemináriumok reformja, 4. vegllesházasság, 5.
liturgia. A tanbeli kérdések így - eltérően az eredeti sorrendtől - a negyedik
ről a második helyre léptek elő, a liturgia viszont, amely előzőleg a harmadi!ll
helyen szerepelt, az utolsó helyet kapta. Vallainc prelátus, a szinodus sajtö
szószólója ezt akkor azzalokolta meg, hogy miután előreláthatóan a tanbeli
kérdések tárgyalása bizonyul li Iegnehezebbnek, számolni kell itt színodális
bizottság kiküldésével is, ennek pedig hosszabb időt kell engedni, hogy fela
datát teljesíthesse. Ezzel szemben a liturgia nem sok problémát vethet fel, am_
megkönnyíti, hogy a szinodus "békés hangulatban" oszoljon szét, Amellett 
tette hozzá Vallainc - miután a pápa betegsége nem ad módot a színódus ter
vezett időtartamának meghosszabbítására, végső esetben ez az utolsó témaköz
el is maradhat.

Már a szinodus jellegének és hivatásának jobb megértése okából sem árt
itt megemlékeznem arról a konfHktusról, amely míatt a színódusnak eleinte
meglehetősen "rossz sajtója" volt. A televíziók, rádiók és úiságok úgy készül
tek fel a püspöki szinodusra, mint annakidején a zsinatra, holott a pápa éa
maguknak a szinodusí tagoknak zöme is olyan kevés nyilvánosságot kívánt;
amilyen csak lehetséges a mai időkben. A pápa arról akart tájékozódni, hogy
a világ püspökei míként ítélik meg a zsinat kihatásait, amelyek kisebb-nagyobb
bizonytalanságot és főleg a tanbeli kérdések terén nyugtalankodást is hoztak
az egyház életébe. Nem kétséges, hogy az ilyen természetű dolgokat annál nyíl
tabban lehet megbeszélni, mínél kevésbé fenyeget az elhangzottaknak köz
hírré válása. Az egyes ülésekről kiadott hivatalos közlések így is igen tar
talmasak voltak, az újságírók azonban kifogásolták, hogya felszólalókat nem
nevezik meg. Illetékes tényezők ezzel akarták elejét venni annak, hogy a tu
dósítók dramatizálják a vitákat és szenzációként élezzék ki a szinodusbeli el..
lentéteket és megoszlásokat, miként a zsinattal kapcsolatban nem egyszell
történt.

Ennek ellenére már a második üléstől kezdve az IDO-C ("nemzetközi do
kumentációs központ a zsinat-utáni egyházról") sajtóirodájában egészen pon
tosan tudták tájékoztatni az újságírókat mínda felszólalások tartalmáról, mínd
a felszólalók személyéről. S hamar beigazolódott, hogy csupán emiatt és ennek
nyomán egyáltalán nem kell tartani megbotránkoztató visszaélésektől. Egy
részt az újságírók megfontoltságáról és mértéktartásáról. másrészt a vatikáni
félelmek alaptalanságáról tanúskodott ez. Ugyanakkor azonban az is nyilván,
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való lett, hogy a szlnodus nem mínden tagja tett eleget a titoktartási kötele
zettségének. Allítólag ez is egyik oka volt, amiért a pápa megkérte a szin6
dust: senki se foglalkozzék a házassági morál kérdésével, hanem aki kívánla;
írásban juttassa el hozzá állásfoglalását.

Az egyházi törvénykönyv ügye mindössze két és fél ülésen keresztül, októ
ber 2-től 4-ig foglalkoztatta a szinodust. Magyarázata nyilván az, hogy PerieZa
FeHci bíboros előadói előterjesztése igen általánosságokban mozgott s igy a
hozzászólók is inkább csak elvi óhajaikra szorítkoztak. Valamennyien egyet
értettek abban, hogy nem a jelenlegi kódex egyszerű felülvizsgálására van szük
ség, hanem egészen új törvénykönyvre, amely számításba veszi a zsinati ok
mányokat, a való helyzetet, a mai emberek gondolkodását és igényeit. Az új
törvénykönyv az igazságosság és a szeretet szellemében készüljön, magukat a
jogszabályokat is lelkipásztori célzat hassa át. A kódex bevezetéséül dolgozzák
ki az "egyház alaptörvényét", azokat az irányelveket, amelyekre a konkrét
rendelkezéseket rá kell építeni. Valósítsák meg következetesen a "szubszidiari
tás" elvét, vagyis azt, hogy bár egységes törvénykönyvet kell adni az egész
latin egyház számára, biztosítsák a lehetőséget olyan részleges szabályozások
ra is, amelyek számolnak az alkalmazás helyének és idejének kívánalmaíval,
továbbá míndannyíszcr, amikor egy alsóbb fórum is vállalhatja a felelősséget,

ne hárítsák azt magasabb fórumra. Gondoskodjanak arról, hogy az egyházi
bíróságok az eddiginél gyorsabban és egyszerűbben intézzék a pereket, külö
nösen házassági ügyekben. A büntetőperek lehetőleg nyilvánosak legyenek.

Sokan szót emeltek azért, hogy töröljék az összes túl szígorú egyházi bün
tetéseket és szüntessék meg, vagy legalábbis minimumra csökkentsék az Önma
guktól beálló büntetéseket, figyelembe véve bizonyos kivételes helyzeteket is.
Nagy érdeklődést keltett Döpfner bíborosnak az az óhaja, hogy a törvénykönyv
a lehető legnagyobb tartózkodással nyilatkozzék a természetjog kérdéseiben.
Szükséges ez főleg azért, hogy lehetőleg elkerüljék az összeütközést az előírá

sok és az egyéni lelkiismeret között. Többen kifejezték azt az óhajukat. hogy
szakértő világiakat is vonjanak be az új törvénykönyv kidolgozásába.

Szavazáskor, ami október 7-én folyt le, Felici előterjesztésénekmind a tíz
pontja bőven megkapta az előírt kérharmad többséget. Altalános helyesléssel
fogadták azt a javaslatát is, hogya szinodus jelöljön ki tagjai közül egy szak
értő bizottságot, amely segítségére lesz a pápa által kinevezett k6dexrevízi6s
bizottságnak, amelynek ő, Felici bíboros az elnöke.

Miként eleve várható volt, korántsem ment ilyen simán a tanbeli kérdések
vitája. Az az okmány, amelyet a domonkos rendi Michael Browne kuriális
bíboros előadói jelentésként október 4-én benyújtott, erősen annak a kérdőív

nek szellemében fogant, amelyet Ottaviani bíboros mint a Hittani Kongregáció
prefektusa küldött meg az előző évben a püspöki konferenciáknak. Browne is
katalógust állított össze azokról a tévedésekről, amelyek hangot kaptak az
újabb teológiai kutatásban. Nem kevesebb,' mint 19 fejezetben taglalta ezeket
a tévedéseket, majd a záró huszadik fejezetben az ateizmussal és annak okai
val foglalkozott.

A szinodus túlnyomó többsége fölöttébb negatívnak ítélte az előterjesztést,

amelyhez negyvenheten szóltak hozzá. Osaknem valamennyien igen szígorúan
bírálták az okmányt, amelyet a szinodus három napi vita után el is vetett.
Ugyanakkor magáévá tette Suenens és Alfrink bíborosoknak azt a javaslatát,
hogy a szinodus teológustagjaiból válasszanak bizottságet s az elhangzottak
figyelembevételével ez dolgozza ki a szinodus állásfoglalását a tanbeli kérdé
sekben. Az október 12-i ülésen meg is választották a bizottság 8 tagját - a
szabályzat értelmében négy további tagot a pápa nevezett ki -, éspedig Sepe.,.
zágrábi bíboros-érseket 140, Colombo olasz címzetes püspököt 128, Wright
pittsburgl püspököt 110, Döpfner müncheni és Veuillot párizsi bíboros-érseke
ket 95, illetve 78, Mc Grath santiagói püspököt 78, Suenens malinesi bíboros
érseket 71 és Edelby melkita érseket 69 szavazattal. A bizottság, amelynek el ..
nöke a legtöbb szavazatot elnyert Seper lett, tíz napi munka után terjesztette

841



be' ai űíokmányi, amelye~ bizonyos értelemben a tanbel! kérdések terén való
zsínat-utání eligazodás "Magna Chartájának" tekinthetünk.

Mint bevezetőben előrebocsátják, a hit-nehézségekről szólva nem szabad
szem elől téveszteni, hogy ezek nagyrészt abból a válságból erednek, amelyet
magában a mostani civilizációban es kultúrában észlelhetünk. A tudomány és
technika csodálatos haladása ugyanis gyakran jár azzal a következménnyel,
hogy az ember teljesen az evílagí dolgok felé fordul. Elhomályosul így az a
"vertikális dimenzió", amely az embert Istenhez és a maga természetfölötti
üdvösségére rendeli. Ennek nyomán az ember könnyen hajlik mind a gyakor
lati, mind az elméleti ateizmusra, elutasítja a vallást, az egyházat pedig leg
alábbis gyakorlatban olyan intézménynek látja, amely inkább akadályozza,
mínt elősegíti az emberi haladást. Az egyháznak azonban annál kevésbé sza
bad hallgatnia, s annál inkább kell hirdetnie a kinyilatkoztatott igazságot, ak
ként fogalmazva meg ezt, hogy bár értelme sértetlen marad, összhangban le
gyen a colgok új szemléletével. Igen sok teológus már eddig is szorgosan és
hasznosan dolgozott azon, hogy a korszerűsítés folyamata, amelyet a zsinat
elindított, meghozza gyümölcseit. "Az atyák mind egyetértenek abban, hogy
melegen kell üdvözölni ezt a munkát. Dicsérettel emlékeznek meg a lelkipász
torkodó papságról is, amely tevékenyen igyekezett megértetni a hívekkel a
zsinat igazi [elentöségét, s iparkodott előmozdítani a liturgikus megújhodást,
Megelégedéssel emelik ki azt a buzgóságot is, amellyel nagyon sok világi hívő

törekszik a keresztény üzenetnek egyre jobb megértésére." Minthogy azonban
a zsinat által kiváltott megújhódás sok olyan szokást és gondolkodási módot
is megváltoztatott, amelyek rendíthetetlennek látszottak, nem szabad csodál
kozni azon, hogy emiatt nehézségek és bizonytalanságok is támadtak.

, Mindenesetre "fájdalommal állapítható meg", hogy az egészséges és ter
mékeny kutatások mellett, amelyek a kinyilatkoztatott tan bemutatásában a
mai kultúra követelményeihez való alkalmazkodásra irányulnak, "történtek
alaptalan kezdeményezések, hangzottak el hibás nézetek, sőt tévedések is a
hit területen". "Némelyek odáig mentek, hogy kétségbe von ták a hit bizonyos
igazságait is, köztük Isten megísmerhetését, Krisztus szernélyét és feltámadá
sát, az Eucharisztiá!t,az eredeti bűn titkát, az erkölcsi törvény maradandó
tárgyiasságát és a Boldogságos Szűz örök szüzességét. Mindezek következté
ben észlelni lehet az egyházban a nyugtalanság és aggódás állapotát, mind a
hívek, mind a papság körében. Nem mindenütt azonos módon mutatkozik ez
és nem is ugyanazon okokból. Könnyen érthető, hogy hangsúlyozottabb a ma
gasabb műveltségű embereknél, akik számára amúgyis különös nehézséget je
lent a hit összeegyeztetése az értelemmel."

Az atyák azonban helyesebbnek vélték, ha nem merülnek bele a kisiklások
taglalásába. hanem feladatuknak sokkal inkább azt tekintik, hogy ésszerű

rendben kifejtsék azokat a lelkipásztori elveket, amelyeket szem előtt kell tar
tani a jelen körülmények között. Az okmánya színodus ezírányú vizsgálódá
sának eredményeit a következőkben összegezi:

1. AHandóan hirdetni kett a hitet, éspedig pozitív módon. Szükséges, hogy
az egyház gyermekei, mindenki a maga helyén, felelősséget érezzenek a hit
nek a mai emberekhez való eljuttatásáért. A hitre való nevelés feladata első

sorban a püspökökre s a velük együtt dolgozó papokra hárul, vonatkozik azon
ban az összes hívekre is, különösképpen a szülőkre gyermekeik irányában.

2. A hit dolgában a hiteles (biztos) tanítás, azaz a Krisztus nevében és te
kintéZyével történő tanítás feladatát az apostolok összes utódai kapták. Személy
szerint a római pápára és az ökumenikus zsinatban egyesült püspöki kollégi
umra tartozik, hogy ennek a tanítóhivatalnak szorgalmas gyakorlásával eleget
tegyenek a keresztény nép szükségleteínek. De nem kizárólagos értelemben,
mert az egyház egyes főpásztorainak is hivatalból folyó igen súlyos kötelessé
gük ez a saját működési körzetükben. Ma ezt a feladatukat még alkalmasabban
kollegiális formában, a püspöki konferenciákon keresztül gyakorolhatják. A
hívek előtt a mai gondolkodásnak megfelelő rnódon kell megvilágítani azt az
engedelmességet és annak az őszinte csatlakozásnak szükségét, amellyel az
egy-ház tanítóhivatalának megnyilatkozásai iránt tartoznak.
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3. A tanít6 tisztséget pasztorális célzattal kelt gyakorolni. nendszerlnt cél
szerűbb az igazság pozitív bemutatása, mint a tévedést elítélő negatív maga
tartás. Mindig annak kifejtésére kell fektetni a hangsúlyt, hogy a mai ember
problémáit és vágyakozásait illetően mennyire az üdvösség szava a kinyilat
koztatott titok. Éppen ezért a püspökök, mielőtt oktatást adnának híveiknek
nehéz és új kérdésekben, hallgassák meg a teológusokat és más szakértőket,

kérjék ki papjaik és világi híveik tanácsát is. Minthogy pedig az egyház nem
lehet meg anélkül, hogy párbeszédet folytasson azzal a társadalommal, amely
ben él, elsősorban a püspökök kötelessége, hogy érintkezésbe lépjenek az em
berekkel és párbeszédre ösztönözzék őket. Ennek az eljárási módnak sem sza
bad azonban akadályoznia a tekintély szilárd gyakorlását. A visszaéléseket és
elhajlásokat ki kell küszöbölní, tekintéllyel kell figyelmeztetni a túlságosan
merészeket és meggoridolatlanokat, elmozdítani a megrögzötteket.

4. Bár a hiteles tanítás hivatala nem illeti meg a teológusokat, feladatuk
igen jeles és szolgálatuk nélkülözhetetlen. Reájuk tartozik, hogy szakadatlan
erőfeszítéssel keressék a kinyilatkoztatott titok tökéletesebb megértését és meg
fogalmazását, hogy így, amennyire lehetséges, válaszolni tudjanak a folyvást
előálló és maga a keresztény élet szempontjából is nagyfontosságú kérdésekre.
El kell ismerni igazságos szabadságukat arra, hogy új kutatásokba fogjanak és
tökéletesítsék az igazság hagyományos örökségét. Ennek a szabadságnak Isten
szava szab határt, úgy, ahogyan azt tanítja és kifejti az egyháznak és elsősor

ban Krisztus helytartójának élő tanítóhivatala. A püspökök segítsek elő a
teológusok együttműködését egymással, főleg pedig a kapcsolatokat a teoló
gusok és a tanítóhivatal között, különösen a tanbeli kérdésekkel foglalkozó
püspöki bizottságok útján.

5. Akik bármi módon a tant terjesztik, legyenek rajta, hogy mindaz, ami
nyilvánosságra kerül, Isten népének épülésére szolgáljon. Mindenekelőtt az
alapvető igazságoknak kell hangot adni, amelyek megrendíthetetlen pillérei a
hitnek és a keresztény életnek. Az új dolgokat a hit folytonosságának fényé
ben kell kifejteni. A csupán feltevéseket a valószínűség ama fokával kell be
állítani, amelyet valóban birtokolnak, számításba véve azt a módot is, ahogyan
azokat esetleg értelmezhetik. A püspököknek mindenesetre legyen gondjuk
arra is, hogy a hívek nagyobb érettségre tegyenek szert a hit körében is.

6. Elengedhetetlen, hogy a püspökök az összes hívekkel és főleg a papok
kal együtt necsak szavakban, hanem tettekben is tanúságot tegyenek hitükről,

kiváltképpen a szeretet gyakorlásával és Krisztus követésével. Nem is emel
hető ki eléggé, mennyire szükséges, hogy az egyház az ő pásztorainak és hí
veinek együttes cselekedetein keresztül úgy jelenjék meg, mint nem csupán
az egyéni, hanem a társadalmi és nemzetközi igazságosságnak és szerétetnek
is hathatós és szolgálatkész művelője.

Záró részében az okmány két óhajjal fordul a pápához. Az első eg:y teoló
giai bizottság felállítására vonatkozik. A szinodus célszerűnek tartja, hogy bi ..
zottság létesüljön olyan teológusokból, akik a különböző teológiai irányzatokhoz
tartoznak és a nyugati és a keleti egyház különböző részeiben működnek. Meg
határozott időrekapnák megbízatásukat s feladatuk az lenne, hogya tudo
mányos kutatáshoz szükséges szabadságra ügyelve segítségére legyenek a Szent
széknek, különösen a Hittani Kongregációnak a nagyfontosságú problémákban.
A püspöki konferenciák neveznék meg a szóbajöhető teológusokat s a pápa
szabadon választana közülük. A püspöki konferenciák a jelöléseket a terüle
tükön működő teológiai karok meghallgatásával ejtenék meg.

A másik óhaj arra irányul, hogy az apostoli Szentszék a püspöki konfe..
renciák meghallgatásával a mai tanbeli "problematikához" tartozó kérdések
ről dolgozzon ki egy pozitív és pasztorális megnyilatkozást, amely a hitet ille
tően biztos eligazítást adna Isten népének.

Az okmányt az óhajokkal együtt az előírt kétharmadnál nagyobb többség
gel fogadta el október 27-én a szinodus. Magára az okmányra 143, az óhajak
ra 124, illetve 137 "igen" szavazat esett,

A papnevelés és a szemináriumok ügyének Gabriel' Garrone bíboros, a
Katolikus Oktatás Kongregációjának (előző nevén: Szemináriumok és Egye-
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t~triek kongregáci6ja) p~efek,tusavoltaz e16ad6ja. Szerlnte a színodusnak fiS
Ieg két kérdésben kell nézetét nyilvánítania. Az egyik a püspöki konferenciák
ezírányú feladatai és a püspöki konferenciák viszonya a római kongregáció
hoz, a másik a szemináriumok vezetőinek és tanárainak korszerű kiképzése. A
zsinat idevágó dekrétuma értelmében ugyanis a püspöki konferenciáknak kell
kidolgozniok a maguk területére vonatkozóan a papnevelés szabályzatát, amely
a Szentszék jóváhagyása után lép érvénybe. Nem kétséges ugyanis, hogy mín
denkor a helyi püspökök ismerik legjobban azokat a szükségleteket és várako
zásokat, amelyeket náluk figyelembe kell venni. Ezzel szemben a szemínárí
umok kongregációja által két évvel ezelőtt kibocsátott "Veterum Sapientia"
kezdetű eligazítást sok helyen olyan kötelező szabálynak fogták fel, amely
felment az újrarendezés gondjai alól. Ez semmiképpen sem egészséges hely
zet, mert a római kongregáció feldata csupán az, hogy az általános elveket
rögzítse meg, de azoknak konkrét alkalmazása már a püspöki konferenciákra
hárul.

Garrone előterjesztését, amely igen kedvező fogadtatásra talált, öt napon
keresztül, október ll-től 16-ig tárgyalta a szinodus, A vitában sok más kér
dést is érintettek. Egy érdekes felszólalás figyelmeztetett arra, hogya tridenti
ZSinat által kívánt "védő" nevelés -elszakítda a papjelölteket az élettől; ma vi
szont inkább a növendékek emberi érettségének és személyi felelősségének ki
alakítására kell vetni a hangsúlyt, mint a fegyelmezesre.

Október 20-án a színódus úgyszólván egyhangúan a következő fontosabb
határozatokat hozta: Célszerű lenne, ha a Katolikus Oktatás Kongregációja
a püspöki konferenciákkal együtt kidolgozná a papképzés alapvető tervét,
amely zsinórmértékül szolgálna. Kívánatos, hogy az egyes püspöki konferen
ciák technikai bizottságot létesítsenek, amely a papképzés valamennyi kérdé
sében a püspöki konferencia segítségére lenne. Ebben a technikai bizottság
ban helyet kellene adni, katolikus világiaknak is. Helyes lenne, ha a római
kongregáció képviselői és a püspöki konferenciák kiküldöttei időnként össze
jönnének. A püspöki konferenciák létesítsenek olyan intézetet, ahol a papság
jövőbeli nevelőit különleges kiképzésben részesítik, vagy legalábbis szervez
zenek számukra ilyen célzatú rendszeres tanfolyamokat.

A tárgysorozat további pontjainak ismertetése és a szinodus egész munká
jának értékelése a következő cikk feladata lesz. (Mihelics Vid)

VILÁGIAK KONGRESSZUSA RÓMÁBAN. A "Világiak apostolkodásának
harmadik kongresszusa" október ll-lll napjaiban tartotta tanácskozásait Ró
mában. VI. Pál pápa abban a beszédében, melyet október 15-én délelőtt a
Szent Péter bazilikában intézett a világ minden részéről összegyülekezett csak
nem háromezer világi katolikushoz, az isteni gondviselés közreműködésének

tulajdonította azt a körülményt, hogy éppen ebben az időben ülésezik a Va
tikánban a zsinat után először összehívott püspöki szinodus is.

Valóban így érezte ezt a kongresszusra utazó delegációk legtöbb tagja,
hiszen a megelőző két kongresszus - 1951-ben és 1957-ben - jobbadán a vi
lági katolikusoknak az Actio Catholica keretében megvalósuló apostolkodását
volt hivatott meghatározni kontinensek és országok viszonylatában. Időközben

azonban az öt évvel ezelőtt összehívott II. vatikáni zsinattal új szakasz nyílott
az egyház történetében. Várhatóan : új utak a világiak apostolkodásában is.
Nemcsak várhatóan, de indokoltan is, ha egyszer a zsinat szükségesnek tar
totta külön dekrétumba foglalni a világiak mai elkötelezettségét az egyház
küldetésében; régen is érvényes, de mégis újrafogalmazott viszonyát a hierar-
ehlához, Isten népének egységében. '

Nem volt tehát indokolatlan az a rendkívüli várakozás és figyelem, mely
lyel a világegyház ezt a kongresszust kísérte. A szinodus ülésezésének idejével
való egybeesés, a kongresszus jelmondatának zsinati szellemű megfogalmazá
sa - "Isten népe az emberiség útjain" -, a hároméves előkészítő munka és a
kongresszusi küldöttek munkájának megkönnyítésére előre kiadott - ugyan
csak zsinati ihletésű - munkafüzetek tartalma: mind-mind azt ígérte, hogy
~z a harmadik kongresszus már döntően másként fogja fel szerepét, mínt a
megelőző kettő. Igy is lett, Valóban más volt, több is volt a megelőzőknél -
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os m~gsem lett az, aminek vártuk: a világiak zsfnatutdnf el36 kongressZ1.tS~ 4
belső párbeszéd elindulása az egyházban a hierarchia és a hívek között.

Nyilvánvaló, hogy ennek mélyebben fekvő okai voltak annál, hogy a ken
gresszus előkészítésében, majd vezetésében zömében "régi és kipróbált" erők
vettek részt. Vagy az, hogy már eleve nem számolt a rendezőség azzal a kö
rülménnyel, hogy ebben a változásokkal, nagy átalakulásokkal teljes korban
egy kongresszusnak sokkal inkább munkaértekezletnek kell lennie, mint mani
fesztatív rendezvénvek sorozatának. Igaz, hozv menetközben a .,carrefour"-ok
(csoportokban történő kötetlenebb tanácskozások) beiktatásával, a kongrész
szusok elöregedett arculatának ráncait igyekezett kisimítani a vezetőség, de
míndenkí tapasztalhatta. hogy amíg a manifesztatív jellegű plenáris ülések
menete pontos és zavartalan volt, a carrefourok nehézségekkel küzdöttek s az
érdembeli munkának megvoltak a maga korlátai.

Mik lehettek a kongresszus zavarának mélvrehatóbb okai? Amint azt
Rahner professzor is megállapíthatta legutóbb egy pasztorális konferencián:
a Német Szövetségi Köztársaság katolikusainak delegációja a világiak római
kongresszusán az ország katoJicizmusának csupán míntegv 10 százalékát. te~

hát a ,.szervezett" katolikus híveket képviselte. S uzvanezt különböző előie

lekkel el lehet mondani általánosságban is. Maga a konaresszus is vallomást
tett erről abban az üzenetben, melvet a püsnökl szinodushoz küldött, kérve,
hogy a kiWinböző eo'Uházi szeroezetek struktúráját minden fokon Ú'1'U alakítsa
át az eouh/iz. hogy abban a világi katolikusok minden rétege megfelelő képvi
seletet nyerjen.

Amikor kézrevettük a konzresszus napirendiét és a csoportos megbe
szélésekhez témákat, valamint irányelveket tartalmazó füzetet - már akkor
előre l"hetett látni. hogy az ötvennégy helyen és uzvanennví nyelvi csoport
ban dolzozó kongresszus alíeha lesz kénes valóban eredménves munkára. Eh
hez két és félezer ember túl sok. né<!v-öt nan féldélután;a nedíz túl kevés. Fí
gvelembe véve még azt is. hogy bár a nyelvi nehézségeket ügyesen oldotta
meg a rendezőség. de egyelőre megoldatlfln a ,.közös beszpd" az egyházban.
Roy bíboros, oueberkí érsek ugyan az első napon arra kérte a kongresszus
pani résvtvevőít. boav ensredték maguk kőzőtt szahadon beszélgetni a vilá
giabt. tgV tehát sikerült mezóvní a konzresszust attól, hogya carrefourokon a
"teoló"us-nvelv" dominál ion. Ennek ellenére - a világiak egymásközti bes7.él~

gptPséhen is - lénten-nyomon előbukkant a témák és fogalmak különböző

felfosása. Ezvrésvről a még mindla erőtelfes triumfalista szemlélet, egy bizo
n"OR fAita cívíl-klertkattvmus, a nazv szervezetek képviselőtnek öntudatában
feJerő~ít"tt mozgnlmí attitiid - szemben va nagv oraanlzáclókkal nem rendel
ke z5 afrikai és óceániai. a latinamerikai és a szocialista államokban élő ka
toltkusok nlur-altvmnsra hailó, s Fl7. pf5yház alapvető organizmusának egyenléte
sebb lélegzetvételéból vett hangjával.

Ehhez csur-án egyetlen. ae talán a legszemléletesebb illusztráció: a carre
fourok témái körül kialakult beszéll?'etésben híánvzott a zsinati határozatok
nak - egyáltalán a zsinat munká iának - kellő ismerete és alkalmazási kész
sége. Ezért fordulhatott elő. hozv a fei1ődés kérdéseivel kapcsolatos témáknál
olyan megnvilatkozások hr;'T'e:7ottak el. mintha még a Quadragesimo Anno,
sót\a Rerum Novarum korában élnénk, nem pedig a Populorum progressio
enclkltka korában.

Bármennvire is várta és remélte a kongresszus a szinodussal való igazi ta
láll<más és párbeszéd alkalmát. PZ elmaradt, Tiso:t"lgő látogatás és üzenet
váltás történt uzvan, de a két ülésterem között lévő egykilométeres távölsáig
csunán azon a koncelebrációs pánai mísén tűnt el, amikor a kongresszus dele
gációí a színodus atyáival együtt körülvették a Confessio oltárát: az áldo
zatbemutatás egységében.

A csoportos megbeszéléseken kialakult javaslatok a delegációk vezetőinek

plénuma elé kerültek. (A delegációk vezetői túlnyomórészt püspökök voltak.)
Ennek a plénumnak kellett szavazással döntenie az előterjesztett javaslatok
sorsáról. Az elfogadott javaslatok egy rezoluciós bizottság elé kerültek, mely
a témák szerint együvé tartozó javaslatokat egybevonta és kíhírdethető for·
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mába öntötte. A kongresszus záróülését megele5ze5 éjszaka azonban rövidnek
bizonyult arra, hogy az utolsó napok csoportos megbeszéléseinek minden ha
tározati javaslata átmenjen egy ilyen mereven parlamentáris gépezeten s ezért
ft kongresszus "apró munkájának" és igazi hangjának, a csoportos megbe
szélések elevenen vibráló tevékenységének áttekintését már csak a jövő év
végén megjelenő "Kongresszusi Akták"-ban leljük majd meg.

A kihirdetett kongresszusi határozatok között így is találunk olyanokat,
melyek jól jelzik, hogy a világi katolikusok mélyen átérzett felelősségtudat

tal kívánnak résztvenni a zsinat határozatainak érvényrejuttatásában. Ime,
néhány, a figyelemre legméltóbbak közül :

- A faji megkülönböztetés minden formájának elítélése.
- A keresztény ember kötelessége, hogy faji, nemzetiségi, vallási és osz-

tályhelyzetre való tekintet nélkül segítséget nyújtson a minden embert meg
illető szabadság elnyerésére mindazoknak, akik bárminemű elnyomatást szen
vednek.

- A kongresszus az emberi közösség ellen elkövetett botrányos merény
letnek tekinti a háborút, beleértve a ma folyó háborúskodást is, melvnek meg
szüntetéséért minden elképzelhető lépést szükségesnek tart. Arra kéri VI. Pál
pápát és U Thant ENSz főtítkárt.: az összes vílágszervezeteket, fokozzák köz
reműködésüket a világbéke érdekében. Véget kell vetni a fegyverkezési ver
senynek - beleértve az atomfegyverkezést is -, hogy az így felszabaduló
összegekből egy nemzetközi pénzügyi alap támogathassa az országok és népek
békés fejlődését.

- A fejlődésben lévő országok részére nyújtott segítséget az egyes álla
mok ne kössék politikai vagy gazdasági feltételekhez, ugyanakkor a rászoruló
államok keressék a legjobb módját a számukra nyújtott segítség felhasználá
sának. 1970-re el kell érni, hogy minden állam a maga nemzetgazdaságának
évi tiszta jövedelméből egy százalékot ajánljon fel a fejlődésben lévő orszá
gok javára.

- Az egyre fenyegetőbben jelentkező túlnépesedési probléma előtérbe

állítja az egyes államok és társadalmak felelőssége mellett a házastársak fele
lősségét is. Az egyház tanítóhivatala meggyőző és világos állásfoglalásban hir
desse ki a házastársaknak az utódok létrehozását érintő felelősségével kapcso
latos alapvető erkölcsi és lelki útmutatást, melynek birtokában a szülők lel
kiismeretére lehet bízni a születésszabályozás eszközeinek megválasztását. Az
így megalapozott házastársi felelősségtől lehet remélni, hogy a családtervezést
érintő orvosi és tudományi javaslatok összhangba kerülhetnek azzal a maga
tartással, melyet a keresztény hit vezérel.

- A keresztség révén történő befoglalásunk az egyházba nem te~'7. kil.
Iőnbséget férfi és nő között, Ezért a kongresszus kifejezi azt az általános kí
vánságot, hogya nők a férfiakkal egyenrangú szerenet és megbecsülést élvez-:
zenek az egyház életében, felelős küldöttekként részt vehessenpk a pápai bi
zottságok munkáiában s a megfelelően képesített nők közreműködését is el
fogadja az egyházjog reformiával foglalkozó bizottság olyan kérdésekben, me
lyek a nők egyházi szolgálatára vonatkoznak.

- A kongresszus szeretettel kéri a pápát, tegye lehetővé a Consilium de
Laicisnak a világiakkal foglalkozó pápai tanácsnak a demokratizmus .és a tel
jesebb képviselet Irárivában való fejlesztését, hogv a laikusok anostolkodásá
nak ebben a fontos központi szervében az egyes kontinensek, a különböző kul
túrák és társadalmak katolikus népe, valamint a különböző szervezeti formák
méltó képviseletet nyerjenek.

•••
A kongresszus igazi sikerét éppen sikertelenségei táriák fel abban az

irányban, hogy az elkövetkező kongresszusig el kell hárítani azokat az akadá
lyokat, melyek ma még keresztben álltak az úton ahhoz, hogy a világi katoli
kusok hasonló méretű nemzetközi találkozóján egységesebben gondolkodó és
nyíltabb beszédű, a' zsinatutáni feladatokat nemcsak általánosságban, hanem
'konkrétabban látó, nemcsak az egyház földrajzi tájait, hanem a világi hívek
sokrétűségét is jobban képviselő interpelláció jöhessen létre.
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Igazi párbeszéd, mely az emberiség útjain Krisztus küldetésében zarán
dokló egyháznak teljesebben képes bemutatni a világot, és a világnak az
egyházat. (Magyar Ferenc)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Tersánszkyékról szólva mondia DeveC3ert Gábor:·
náluk "látszólag rnínden fontosabb volt, mint az irodalom", ők a nem iro
dalommal foglalkozó embereket is tudomásul vették, sőt, "gyanú is élt bennük,
hogy ezek a többség". E gyermekkori-ífjúkort. világ másik pólusán viszont,
"Somlyónál mások, mínt költők, nem voltak valóságosak ... Annak a világot
betöltő szerit székesegyháznak. ami a költészet volt, legföljebb az oldalhajó
jában vagy a kapujában ténfergett néhány szerkesztő, mert undok alakoknak
is kellett lenni a világban". Nos, lehet, hogy Devecseri Gáborban is él némi
gyanú afelől, hogy vannak nem irodalommal foglalkozó emberek, sőt többség
ben is vannak talán; kétségtelen azonban, hogy ezek az ő világában is valahol
a periférián ténferegnek, és ott is csak abban a reményben ődönghetnek. hogy
előbb-utóbb valahogyan mégis rákapnak az irodalomra; ha másnak nem, hát
okos és tájákozott olvasónak mégis csak használhatók lesznek. Aminek érde
kében Devecseri Gábor mínden tőle telhetőt meg is tesz.

Irók, költők közt, és az irodalomban, költészetben nőtt föl; olyan termé
szetes légköre volt kezdettől fogva az irodalom, hogy talán el sem is képzelte
sosem, mint lehet nélküle egyáltalán élni. Bárhol, bárki találkozik vele, ut
cán vagy villamoson: úgy, olyan közvetlenül és magától értetődően beszél rög
tön az irodalom dolgairól, és csak az irodalom dolgairól, mintha az lenne a
világon a legtermészetesebb dolog; mivel az ő számára ez a világon a legter
mészetesebb dolog. Kezdettől fogva. Verset írni, verssel foglalkozni már a kez
det kezdetén olyan tennészetes volt számára (és számukra: akik a "lágymá
nyosi istenek" körnvezetében, családjában nőttek föl), mint labdát rúgni; alig
hanem valamicskével mégis természetesebb. S ami nem kevésbé fontos: a szü
lók számára ugyanolyan természetes volt, és fiuk egv jól kanyarított verssora
számukra is bizonyára természetesebb, mint egy jól eltalált kapuralövés a
Lágymányos akkor még füves-grundos vidékén.

A gyerek akkor játszik a leaiobban. ha "komolyan" és "komolyat" ját
szik; ha nem is játszik, hanem "do1l:tozik". Ilyen "komoly játék" volt ebben a
gverekkorban az irodalom; és ez a játékos-komolv terrnészetessége menti meg
folyton sarkában ólálkodó veszedelmétől: attól, hogy koravén legyen - kora
vén világ, amolyan szemüveges kis kora-öregekkel, akikből idővel tűrhetetlen,

tudálékos sznobok lesznek. Jól ismerjük ezt a típust: ezek teszik nevetségessé
és ellenszenvessé az egészséges emberek szemében az irodalmat. Devecseri
Lágvmányosának gyerekei, ifjai egészen mások. Nem abból a fajtából valók,
amelvik azért húzódik a könyvtár sarkába és ronti a a szemét olvasással, mert
pípozvább, semhogy a mezőn megállná a helvét. Náluk, ellenkezőleg, a mezők

és labdapályák szenvedélye és jókedve lüktetett a könyvtárszobában is. Nem
tudóslea baglyok böngésztek a Bartók Béla út antikváriumaiban és kapualjai
ban sem, ritkaságokra vadászva, hanem igazi vadászok és igazi tomászok ku
tattak poros könvvhalmok alatt és mászkáltak a létrán a polcok közt, egy-egy
kaphatatlan Krudvt, árfolvamon sem tartott Somlyó Zoltánt szimatolva.

Ezért olyan élő ez a könvv ; egyébről sincs szó benne, mint Irókról. iroda
lomról, többnyire inkább a közvetlen csevegés és emlékezés, mint az "érteke
zés" hangján (azon a [elleazetes Devecseri-hangon), az embernek mégis az az
érzése. Izzalmas kalandozások. vidámcsp.rkészések beszámolóit olvassa. Akár
Karinthyék otthonáról,akár Kerénvi ,.filológus" kirándulásair61, akár a két
háború köztí Búrtaoest irodalmi ,.pinl"éiről és padlásaíról" van szó. De cser
készés, kaland. fölfedezés Devecseri Gábor számára az irodalom, a művészet
ma. ís. Kritikái (ha egváUaJán illik rátuk ez a szigorú mínősítés) inkább ta
lálkozások, éppen elért nemhogy háttérbe szorulna bennük ft szernélvesség,
hanem ellenkezőleg: elsősorban a szeméíves élmény szólal meg bennük, és a
személyesség vállal kezessépet a dolog hiteléért és igazáért. Ami persze ve
szedelmes módszer, és nem is ajánlható - másnak. Devecserinek azonban va-

• DeveCseI1 Gábor: Lil.gymányosi istenek. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1987,
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16sággal "a-testére szabták";s végülis -az effajta személyesség hitele és értéke
mindig azon múlik, hogy ki is az a személy. Bizonyos "fajsúly" esetében a
személyesség egyszerűen - érvényesség lesz, Mint többnyire a Lágymányosi
istenek "arcképvázlataiban" is. (Amikor tudniillik nem puszta .Jmpressztóról''
van szó, hanem a személyes benyomás mögött az általános miért kérdéséről, a
személyes benyomás igazolására.)

Tévedne azonban, aki ezek után úgy vélné, félig-meddig önéletrajzi könyv
ről van itt szó, aminek olyasféle alcímet lehetne adni, hogy "én és az iroda
lom". Nem kell föltétlenül tudósi öltözék (esetleg álöltözet) ahhoz, hogy va
laki igaz, új és érvényes dolgokat mondjon. És tudjuk: költőkről, költészet
ről, versekről bonyolult tudományos (vagy áltudományos) módszerek és akri
biák nélkül is ki lehet mondani igazságokat. Ott van például az a részlet, ahol
Kosztolányi "nyelvművészetéről" beszél Devecseri Gábor, és elmondja, már
már elcsevegí, mllyen "primadonnái" voltak a szecessziónak, Tóth Árpádnak
is, a szent és bús szavak (részben sejtelmességük miatt, részben pedig mert
"egyszótagos voltuk kijelölte őket a megváltó hézagkitöltő szerepre"): "a köl
tők, akikben a szecesszió utolsókat rezdült, róla ismerték föl egvmást". Kosz
tolányi is él velük; _de hogyan? "Egy magasfeszültségűkölteményében úgy lép
tette föl őket egymás mellett, hogy-mégsem hatottak henveségnek, olyan he
lyen álltak, ahol önmagukat jelentették, ők voltak a mondanivaló. nisszanuer
ték. lírai hitelüket." Ez a dőltbetűs kiemelés (én emelem ki, nem Devecseri Gá
bor; ő legjobb találatait is elrejti a szövegben, mint olyasmit, ami a lehető

legtermészetesebb, tehát nincs mit kiemelni rajta) - ez a kiemelt részlet egy
szerűen és végérvényesen, magától értetődően leszögez valamit, amit tudomá
nyosabb ízénvek tudományosabb eljárásokkal. szószámlálásokkal, egyebekkel
(s mert újabban divat lett, bizonvára "strukturaUter" is), hosszas bízonvgatá
sok és még hosszabb lapok után állapítanának meg: hogy hogyan .mverí visz
sza <lírai hítelét" egy előzőleg elkoptatott, használhatatlanná vált, devalvált
szó, jelző. kifeiezés, metafora. Ezvszerűen azzal, horrv levetkezí tanadmánvaít,
járulékait, kilép "aurájából" és újra "önmagát jelenti", azt, ami: ő lesz a mon
danivaló.

Sok ilyen példát lehetne még fölhozni ebből a könnyednek álcázott. de
semmiképpen sem ..könnyű" I..könnyűnpk találtatható") könvvből, Példákat
sebtében, vagy mellékesen odavetett ielzésekre, amelyeknél érdemes volna
megállni. hogy elgondolkozva ..ktfeitsük" őket. Olyanokat. mint - uzvanr-sak
a Kosztolányiról szóló remek írásban - A szeaény ki,~I'11Jermek p'tnaszrtir6l ezt
a szernélves élményt: gyermekkor és kamaszévek határán olvasva elkénsszt a
költő "jó emlékezőtehetséae", a V'yerekélmények hitelessége:flztán kés.'5hh,
amikor a gyerekkor emléke megfakult, ..e versek nagy része útra bezárul".
Sokunk közös tapasztalata ez; és ez a ..kimondása" útíe17és is l~het arra, ho
gvan lehot, hogyan kellene ezt a csodálatos gverekkor-föl idézést fl mara tel
[essésében megértenünk, átélnünk. Nvilván a magunk egykori találknz;'is~"l\k

úfraldézésével, fölnyitva az azóta br-zárult zárat önmagunkban. reaktíválva
azóta kihült, elrsenevészesedptt fogékonYsá<funkat. (Mínt ahogy hasonlókén
pen ke~l ~özl'led'nünk A szeaénu kisouermek pl'I:naszfli prózai iker-remekéhez
is. Karirrthv Tnruir úr kérem-iéhez. ami [óval több ..hnmornál": a maza mód
ján szinte kísérteti ps - és kísértetipsen mélv - lélpkirlézés. E<1vébként ne(lig
mindkettő benne ;\11 az eurónai írodalom egy nagv folvamatában : a gvermek
és kamaszlélek fölfedezésében, aminek' viszont - természetesen - a lélektan
"új útjaival" van meg a maga szerves kapcsolata.)

Egvszóvaí ne eitsen tévedésbe a hang ..csevegő könnyed ége". Devenser-l
Gábor régtől fogva tudia Esti Kornél tanítását, és búvár-rnov-iulataí t is meg ta
nulta a madárröntét utánzó bűvész könnvedségével végezni. V"'hpt. hogy II ..ka
maszköltők krónikája" nem fedi míndenestül a korát: némely komerabb szín
kimaradt talán. De ha egyszer ilyennek látták és élték korukat a kamasz
költők! Ez a króníka különben sem akart a kor ,.történelmi" krónikája lenní
(annak a megírása mások dolga): ez elsősorban Devecseri G~bllr krónlkáia.
Ami azonban nem von le semmit a maga módján való híteléből a korra és
embereire vonatkozólag sem. Lehet, hogy van, amit más másként lát; de aki
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elolvassa a Ldgymdnyosi isteneket, örül .nekí, hogy Devecseri Cábor a saját
szemével látott, és utólag sem retusált semmit, hanem hű maradt a maga lá
tásához. S annak szintén örül, hogy mindezt a Devecseri Gábor szemével is
láthatta. .

*.*
Önéletrajznak rnondia könyvét Jankovich Ferenc··; másutt meg, közben,

és nem is egyszer, azt mondja rá, hogy "irka-firka". Persze sokkal több "irka
firkánál", ha nincs is "szabályszerűen" önéletrajzzá kikerekítve, s írója egy
szer csak kedvetlenül tartalmi kivonattá zsugorítja, puszta címszavakban kö
zölve, "amit még érinteni szeretett volna, de helyszűke miatt már nem lehe
tett". A helyszükére hivatkozást ha akarom, elhiszem, ha akarom, nem; in
kább gyanakodnám valamiféle félig bosszús, félig unott legyíntésre, hogy
"minek", vagy "elég volt", vagy "hagyjuk abba az egészet". Pedig nem kell
abbahagyni, és nem volt elég, és megvan az értelme, hogy minek. Mindlg
megvan annak is az értelme, hogy tovább csörtessen valaki a saját bozótosá
ban ; sosem tudhatja, milyen szép tisztásra bukkan ki végül.

Sok gond, baj, kellemetlenség, kedvetlenség rosszíze bujkál ebben a
könyvben; néha nem is bujkál. Persze az efajta dolgok, kiadókkal, kritikák
kal való jogos, vagy nem jogos pörlekedések - (és ki tudja megítélni, jogo
sak-e, vagy sem) - érdeklik végülis a legkevésbé az olvasót, még akkor is,
ha valódi, vagy vélt sebük - (s ki a megmondhatója, valódi-e, nem-e) - a
legjobban fáj. Sokkal inkább érdekli maga az út és pálya, a sárpentelei gye
rekkor első költői eszméléseitől a költővé érésíg, az Eötvös Kollégiumon, École
Normale-on, párizsi éveken át: mindaz, ami így, szándékosan igénytelen egy
szerűségében sokkal közvetlenebbül és hitelesebben hat, mint ha megtetézték
volna a kellő "kultúranyaggal". Hogy mit jelentett (és mílyen volt) a híres
Kollégium, becézve College, hogy hogyan nevelt emberségre ils, tudományra
is: kevés írásból lehet ilyen pontosan érzékelni. Akik az alábbi idézetben
szereplő professzorokat hallgathatták. őket és még néhány "nagy" professzort
azokban az időkben, akár a Kollégiumban, akár az egyetemen, azok ráismernek
a maguk élrnénvére, és hálásak Jankovich Ferencnek, hogy ilyen híven és be
csületesen megfogalmazta. "Horváth János, Gombocz Zoltán, Pauler Akos vol
tak az én időmben és tárgyaimból a feledhetetlen előadók - írja. Oráik vé
gén úgy szívárogtunk ki a teremből, kóválvgó fejjel, mintha templornküszö
böt léptünk volna át. Ocsúdva botorkáltunk hazafelé, gvarapodva nemcsak
elmében, de úgy éreztük, szívben, lélekben is. Nincs fölemelőbb érzés a diák
korban, mint a szellemf. elmebeli gyarapodás, a lelki gazdagodás érzete. A
legszebb, legáhítatkeltőbb pillanatok, míkor újra meg újra megvilágosodik
valami a szem előtt, úira meg újra eloszlik egy-két sötét árny, fiatalkori ké
telv, mely esetleg gyermekkorunk óta lappanava kísért bennünket. Ha nem
volna önmagával ellentmondó kifejezés: a tudás mámora - annak kéne ne
veznünk ezt az úiabb, eszméltető megkótyagosodást, mely megint újabb táv
latok felé nyitia ki a fiatal elmét." Vallomásnál is több ez: adalék egy nem
zedék történetéhez.

S ha már a nemzedéknél 'tartunk, hadd idézzek egy másik részletet is, a
negyvenes évekre vonatkozólag; színtén hiteles tanútól származik, és szintén
köszönet tár érte Jankovich Ferencnek, hogy ilyen vílázosan kimondja. "Vol
tunk néhányan - írja - akik egyetértettünk - még akkor - abban is, hogy
a Ieaértntetlenebb és meg nem ingó költő-, írónemzedék pont az én árva nem
zedékem ... Ezek a költők és írók nem inogtak. nem dőltek a fuvallatok ha
tása alatt sem erre, sem arra, hanem éltek az irodalomnak és a költészetnek,
ahogy bírtak: verték félre a lélekharangot sikoltozó halál-látomásatkkal - és
mikor jött a zsidótörvénv. közülük egy sem hagyta el feleségét, életpályáján
egy sem ,helyezkedett', sőt inkább hátrányokat szenvedett . .."

"Sosem szerettem, ha Úgy dicsé-nek a hátam mögött: derék I'(yerek, ren
des, jó fiú" - rnondja Jankovich Ferenc. Mégis (ha nem is a háta rnözött),
"dicsérnünk" kell könyve "rendes", derék, meleg ernberségét, amit ott érezni

•• Jankovich Ferenc: A magam emberségéből. Kozmosz. 1967.
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még' csöndes dohogáslllban ls; meg azt a legfobb értelemben vett "családIas
ságot" (de mílyen rossz szó még mentegető magyarázatokkal is, és mennyível
szívesebben írnék itt is egyszerűen emberséget), aminek egyik legszebb pél
dája az első kislánya "nyíladozó értelméről" közölt följegyzése: "Cacika, ne
félj a cijjagtól ..."

"Múlik az ember, kopik, mint a malomkő; s nem sokra megy már vele,
ha időnkint megfaragtatja magát." Az önéletrajz legvégéről idézem ezt a mon
datot; ez is amolyan csüggedt-bosszús legyintés. De nem hiszem, hogy így van.
Igaz: múlík, kopik az ember; de mínden múlással és kopással "lényegesebb"
is lesz, ha maga is akarja. Hogy sokra megy-e vele, ha megfaragtatja magát:
nem tudom; de abban biztos vagyok, hogy míndíg sokra megy vele, ha maga
faragja meg magát: le magáról a kérget, ha kell csontig, és akárhogyan fáj is.

Mert az a dolga, hogy holtig járjon, holtig őröljön, s mind jobb és jobb
lisztet. (Rónay György)

SZINHAZI KRÚNIKA. A Pesti Színház mutatta be Romain Weingarten:
"A nyár" című kamaradarabját. A szerző színpadi költeménynek nevezi, s a
magyar színlap szerint két részból áll. A francia színlap (a párizsí bemutató a
montparnasse-i zsebszínházban éppen egy évvel előzte meg a budapestit) pon
tosabb volt ennél. :Az közölte, hogya darab hat nappal és hat éjszaka ját
szódik, s ezáltal már eleve utalt a játék inkább epíkus jellegére. Szívszoron
gató, fülledt hat nyári nap története ez, különösen abból a nézőpontból, ahon
nan a költő láttatja velünk. Egy francíaországi vidéki ház kertjében va
gyunk. Két testvér gyermeknek, egy kislánynak és az öccsének, meg két macs
kának külön kis birodalma ez. Ok reflektálnak a maguk m6dján arra, ami a
házban, a falakon belül történik, s amiről csak az ő révükön értesülünk. A
házban él a mama, aki úgy látszik nem sokat törődik a két gyerekkel, és a ház
egyik szobájába érkeznek a nyári fizető vendégek, egy pár, akiknek életében
valami banális tragédia játszódhatott le: együtt érkeztek, de az asszony előbb

és egyedül utazik el, és kint az országúton várt rá valaki.
Ennyit fognak föl a történtekből a gyerekek, és miközben a látottakat és

hallottakat értelmezni próbálják, és egyeztetni az ő szívükben ts már ébre
dező vágyakkal és seitelmekkel, visszavonhatatlanul elindulnak a felnótté
válás útján, ami egyet jelent az ártatlanság elveszitésével. Keserves út ez, ezt
jól érzékelteti Romain Weingarten, de nem csinál tragédiát belőle, mert tud
ja, hogy az élet többnyire ebből áll, később is. Vágyak, tovább lépések, csaló
dások, az ember elhagy, vagy elhagyják, és végülis "a világ szomorúságára
nincs gyógyir". Ez nem valami sötétenlátó filozófia, inkább csak afféle rezig
nált megállapítás, pmit Weingarten .leheletfinom költészettel tolmácsol, amely
a szerző saját szavai szerint inkább "utalni" akar csak semmint "kifejezni". A
szerelem szépsége éppúgy megjelenik benne, mint (a külső szemlélő számára
gyakran) groteszk volta. Ez .utóbbinak tetőpontja az egyik macskának komi
kusan szenvedélyes szerelme Manon, a légy iránt.

A két macskáról egyébként is külön kell szólni. Nem írói kiilöncködésból
szerepelnek és nem is azért, hogya meseszerűséget szolgálják. Fontos művészi

mondanivaló hordozói. Két sötétbe öltözött férfi játssza őket. Emberm6dra be
szélnek, de a logikájuk hibátlan macska-logika. Ok gondoskodnak az egész
színpadi költeményt átszövő könnyed és finom derűről. Ugyanakkor, az iró
szándékának megfelelően, minden emberi szereplőnél jobban érzékeltetik egy
idegen személy áthatolhatatlanságát. Van egy jelenet a darabban, amikor egy
pillánatra megszakad az idill. A két macska a holdsütésben a kertben alva ta
lálja a fiút. Az egyébként szelíd és kényelmes állatokban fölébred az ősi. ke
gyetlen és falánk ösztön. Abrándozni kezdenek arról, hogy megeszik; előbb a
gyermeket, aztán a házat egész berendezésével együtt, majd a kertet és végül
az egész földkerekséget. Hátborzongató az öregebb macska monol6gja főleg

az általa kiváltott eszmetársittisok miatt.
A Pesti Színház jó atmoszférájú előadásban vitte színre a költői játékot,

s ez elsősorban a két macskát alakító Tomanek Nándor és Tahi Tóth Lászl6
érdeme. Az ő kettősük minden megjelenése szívből jövő derű forrása. AI,náI
kevésbé szerencsés volt a kisfiú szerepének Tordy Gézára osztása. Nemcsak
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külseJ~vel nem tudja elhitetn! a 13-14 ~tles, m~g ka;nasznak {saltg mondhat6
gyermeket, de. alakításáb61 elsikkadt (és ez már inkább a rendezés hibája) a
költő egyik fontos mondanivalója. Simont, a kisfiút anyja és nővére is kissé
együgyünek, szellemileg elmaradottnak tartja, hiszen sosem beszél, alig lehet
egy-egy értelmes szót kicsikarni belőle. Amikor azonban c. nővére nincs jelen
nagyon jól elbeszélget a macskákkal, sőt tulajdonképpen ő az egyetlen, aki
érti még az állatok beszédét. Ez azért van, mert ő még ártatlan, még kívül
van az emberi zűrzavaron, s kérdés, hogy ez olyan nagy baj-e? Később, mikor
megtud már egyet s mást a világból és elveszíti ártatlanságát úgyis meg
ered a nyelve, de nem lett boldogabb tőle ~ .mondja Weingarten. Ebből a
költő által szándékolt törékeny kettősségből a közönség alig érzékelt valamit.
Már ismét nagyon jó volt a kislány szerepében a sokat ígérő tehetségű főis

kolai hallgató Venczel Vera. A darabot Várkonyi Zoltán rendezte. Az ízléses
díszletek és szép világítási effektusok Fábri Zoltán tehetségét dicsérik. Mészőly

Dezső for'dítása híven tolmácsalja Romain Weingarten csipkefinom költészetét.

Ugyancsak a Pesti Színház újdonsága Ann Jellícoe: "A trukk" címú ko
médiája. Ez a véresen komoly dolgokról szóló vidám és groteszk játék a leg
több európai színpadot bejárta és egy sikeres (nálunk is játszott) filmet is csi
náltak belőle. A meglehetősen sovány cselekményből alig futná többre egy
hírlapi tárcánál, ha az írónő nem aknázná ki a szellemesen fölállított helyzet
minden lehetőségét. Három fiú él afféle baráti társbérletben egy öreg londoni
házban, amely történetesen a hármójuk közül leggyámoltalanabbé, Coliné.
Közéjük csöppen be véletlenül Nancy, egy vidéki kislány, aki anélkül, hogy
akarná, vagy akár csak észre is venné, egyszeribe a fiúk között folyó, csak
félig-meddig tudatos hatalmi versengés katalizátorává lesz. A lányra Tolen, a
sikeres szépfiú, és Colin vetett szemet. Elsősorban és látszatra tehát arról van
szó, hogy ki ismeri jobban a hódítás "trükk"-jét. A valóságban ennél jóval több
forog a kockán. A három fiú, az életből nagyon jól ismert három alaptípust
képvisel. Tolen az a fajta ember, aki valamilyen önmaga előtt is rejtegetett
belső bizonytalanságat és gyöngeséget ellensúlyoz azzal, hogy állandóan és új
ra meg újra erejét, férfiasságát, erkölcsi fölényét bizonyítja. Hatalmaskodásá
nak kitűnő alanya a félszeg és gyámoltalan Colin, aki nagyon is tudatában van
gyöngeségének, és aki szinte védtelenül lenne kiszolgáltatva Tolen erőszakos

ságának, ha nem lenne ott Tom, ez a kedves, furcsa humanista, aki fekete
fehér pacnikkal mázolja tele szobájának György korabeli tapétákkal borított
falait, hogy "szebbek legyenek". Tom éppoly erős, sőt valójában még erősebb,

mint Tolen, csak éppen semmi sziikséqét sem érzi annak, hog~ ezt az erőt fi
togtassa. Ű megelégszik azzal, hogy Colint, majd Nancyt mégvédje Tolennel
szemben. Az ő föllépésének köszönhető, hogya lány szíve végülis inkább az
ügyetlen Colin felé hajlik, s ezáltal talán meg is váltja őt végzetes kisebbren
dűségi komplexusaitól.

Ugyanakkor nem egészen egyértelmű ez a happy end és Ann Jellícoe bő

séges humorba is pácolja, mintha érzékeltetni akarná, hogya valóság azért
többnyire nem ez. Az esetek túlnyomó részében ugyanis a Tomok inkább vál-
lat vonva félre állnak, és ezért garázdálkodhatnak szabadon a Tolenek. .

Ann Jellicoe darabjának rendezése nem könnyű feladat, és Kapás Dezső

nem is tudott teljesen megbirkózni vele. Az alapt'etőhiba az, hogy reálisnak
fogta föl a darab alakjait, holott az irónő nem egy valódi Tolent, Tomot és
Colint akart a színpadra állítani, hanem (anélkül, hogy tézis drámát írt volna)
mintegy a "tolenség", a "tomság" és "colinság" absztrakci6ját rajzolja meg, sok
szor nagyonis költői eszközökkel. Ennek következtében az egész előadást jó
néhány arasszal a realitás szintje fölé kellett volna emelni. Minthogy pedig
ez nem történt meg, az előadás egyébként jó tempója és feszültsége mindun
talan abbamarad, valahányszor a szereplők úgy kezdenek beszélni és szavakat
ismételni, ahogya hétköznapi társalgásban sosem szoktunk. Az elhibázott stí
lus miatt feszélyezettség támad ilyenkor a színészek között és a nézők köré
ben is, mintha valami értelmetlen badarságról lenne szó, amin jobb mihama"
rább túlesni. Pedig ezeknek a vers ritmusára emlékeztető ismétléseknek na
gyon fontos szerepük van. Es méghozzá nem is a realizmus tagadásának ie-
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(fY~ben,ha1tem egy m~lyebb és Unyegret8re5bb realizmus szolgdlatdban.
A .színészek közül egyedül a Nancyt alakító Halász Judít érezte meg ösz

tönösen, hogy nem egy konkrét, a londoní házrengetegben eltévedt vídéki
lányt kell színpadra vinnie, hanem valamiféle "nancységet"; amibe a főleg

televízión és slágerlemezeken nevelődött korosztály minden jellegzetessége
bele van sűrítve. A három fiút alakító Tordy Géza (Tom), Tahi Tóth László
(Colin) és Kovács István (Tolen) nagyon jól megfeleltek a naturalista rendezői

koncepció nak, de látszik, hogy ilyen jellegű darabot nem láttak még jó elő

adásban színpadon. Ami persze nem az ő hibájuk. Szinte Gábor diszletei és
Kemenes Fanni jelmezei ötletesek. A fordító Nagy Magda kifogástalan mun
kát végzett. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Úszi kiállítások. Székesfehérvárott - a hazai auto
didakta, "naív" festők, majd Ország Lili és Ferenczy Béni tárlatai után - a
"Gresham-asztaltársaság" művészeinek munkáiból nyílt kiállítás október de
rekán. E csoport - amelyet még "poszt-nagybányai kör" néven is szokott em
legetni a művészeti irodalom - 1930 körül szerveződött meg; legelterjedtebb
elnevezésüle onnan ered, hogya Lánchíd pesti hídfőjével szembeni egykori
Gresham-kávéházban tartották összejöveteleiket. (Szőnyi István és Petrovics
Elek, a Szépművészetí Múzeum főigazgatója a Budapesti Iskola elnevezést ja
vasolta a művész-együttes megjelölésére, - az indítvány azonban nem ment
át a köztudatba és - használatba.)

Bár a csoport tagjai különböző stílusirányzatokhoz tartoztak, művészeti

nézeteik mégis több lényeges ponton megegyeztek: míndnyájan a látványfes
tészet hívei, a nagybányai piktúra természetelvű hagyományának folytatói vol
tak, míndegyikük megvetette a bravúrt, a szemkápráztató rnutatványokat, s
mindegyikük elfordult az avantgardizmus legmerészebb - nonfiguratív és
szürrealista - áramlataitól.

Üjabb művészettörténetírásunkrámutat a Gresham-kör legtöbb (de nem
valamennyi ...) alkotójának a Iópolgárí közérzethez való alkalmazkodására,
esztétizmusára, az égető társadalmi problémák iránti közőrnbösségére, - két
ségtelen azonban, hogy e művészek - mégha voltak is korlátai szemléletük
nek - korunk magyar festészetének és szobrászatának legjobbjai közé tar
toztak, s a két háború között előretörő antihumanista ideológiák fertőzeté

től teljesen érintetlenek maradtak. Az asztaltársaság teoretikusai, hangadót a
szobrász Pátzay Pál, továbbá Bernáth Aurél, Szőnyi István és Berény Róbert
voltak; mellettük Egru József, Czóbel Béla és Derkovits a kör kiemelkedő

egyéniségei, - a marxi szocialista Derkovitsot azonban csak igen laza szálak
kapcsolták a csoporthoz, amelynek szellemi arculatára Bernáth és Pátzay in
tellektuális arisztokratizmusa nyomta rá bélyegét.

A székesfehérvári tárlaton az említett mesterek legkülönb művei szerepel
nek (Berénytől a "Reggel" című kompozíció mosakodó női akttal, Bernáth
tól a "Sárgakabátos önarckép festőálIvánnyal", Czóbel Bélától a remek "Mú
zsa", Egrytől a "Szent Kristóf a Balaton partján", Derkovitstól az "Én és a
feleségem" stb.), de nem hiányoznak a kör kisebb jelentőségű alkotóinak (Bor
nemisza, Elekfy-Kirchner, Szobotka Imre stb.) munkái sem.

Kár viszont, hogy Basch Antaltól, Hatvan}' Ferenctől (aki egyben finom
lzlésű műgyűjtő is volt), Diener-Dénes Rudolftól, Hrabéczy Ernőtől és Kmetty
től nem szerepelt egyetlen mű sem; pedig ők is tagjai - és nem is érdemtelen
tagjai - voltak e hivatalosan soha meg nem alakult, mégis nagy művészet

történeti fontosságú társaságnak. Ferenczy Béni viszont - akiről Pataky Dé
nes egyébként igen alapos katalógus-előszava úgy emlékezik meg, mint a
Gresham-kör egyi'k törzstagjáról - Bernáth Aurél visszaemlékezése szerint
("A Múzsa udvarában" 81. old.) sosem vett részt a társaság eszmecseréiben.

A katalógusban számos adat, évszám téves; a műtárgyakat felsoroló rész
ben hibásan szerepel Ferenczy Noémi, Márffy és Vass Elemér halálának esz
tendeje, s Bernáth, Elekfy és Derkovits születési évszáma.

Ezek azonban csak apró szeplők, kicsiny szépséghíbák: a fehérvári mu
zeológusok ismét emlékezetes kiáUítással lepték meg a modern magyar mü
vészet iránt érdeklődő nagy- és szakközönséget,



A Mdcsamok "Fráncta rajzok, (tkvareilek ~s gouache-ok Matisse-t6l mcfig'!
című kiállítása az 1967-es esztendőnek - a Picasso- és Henry Moore-tárlat
malletti - legjelentősebb hazai művészetí eseménye volt; a kiállított művek

zöme a párizsi Musée National d'Art Moderne gyűjteményéből került ki.
A bemutatott anyag - bár olyan vezető mesterek, mint Juan Gris, Braque,

Derain, Vlaminck, Mathieu vagy Buffet nem voltak benne képviselve - fogal
mat adott a XX. századi francia grafikai művészet páratlan gazdagságáról.
Maillol, Rouault, Chagall, a Delaunay-házaspár, Gromaire, Masson, Manessier,
Estéve és a többiek lapjai maradéktalanul igazolják Bernard Dorival múzeum
igazgatónak, a nálunk is jólismert francia rnűvészetí írónak' a katalógusban
olvasható megállapítását: "Ma már csak a hozzánemértés vagy a rosszakarat
vonhatja kétségbe a modern mesterek grafikusí kiválóságát."

A kiállítás a jelenkori francia egyházrnűvészetből is íze1ítőt adott: meg
csodálhattuk az Audincourt-i Sacré Coeur-templom Fernand Léger tervezte
üvegablakainak vázlatait és Jacques Villon öt kartonját a Metz-i katedrális
vítrage-aihoz. A rajzportrék közül kitűnt a román származású Brancusi szob
rászé az "Ulysses" szerzőjéről: Joyce-ról, - Giacometti mesteri, rendkívül
érzékeny ceruzarajza Sztravinszkijról, és a kubista csoporthoz tartozott Mar
coussis munkája a nemrég elhúnyt Bretonról, a szürrealizmus vezéralakiáról.
Az "École de Paris" Magyarországról elszármazott művészeí is kitűnően meg
állották helyüket ebben az "erős mezőny"-ben, - 'elsősorban persze napjaink
nagy dekorátora: Vasarely (Vásárhelyi Győző), de a kultúrált, artisztikus Sze
nes Arpád is; :Étienne Hajdu-tól (a tordai születésű Hajdú István szobrász
tól) viszont szürkébb munka szerepelt,

'Il ••

A székelyföldi Csíkmindszenten született Nagy István festő (11173-1937)
halálának 30. évfordulója alkalmából a Nemzeti Galéria emlékkiálIítást ren
dezett a magyar táj és a magyar nép - "a nyers, nehéz szavú, kiszlkkadó
parasztok" (József Attila) - egyik nagy ábrázolójának. Mednyánszky, Nagy
Balogh János, Koszta, Tornyai szellemi rokonának életművéből. A tárlat fel
sorakoztatta a művész önarcképeit. barázdált arcú béreseit, kucsmás havasi
pásztorait, fásult tekintetű első világháborús .katonáit, köcsögöt tartó, gyen
géd szerétettel megfestett parasztleányait, dombos tájait, - amelyek egy
szűkszavú, sallang- és konvencíó-rnentes, érzelemgazdag (de az érzelmesség
kísértésének mindig ellenálló), hatalmas drámai erejű festőt és grafikust re
velálnak. Úgy hisszük, Nagy István nem ismerte Georges Rouault nevét és
munkásságát, de a művészet hivatásáról hasonlóképpen gondolkodott, mint a
francia mester: "A festészet: kiáltás az éjszakában, elfojtott zokogás, keserű

mosoly. E sívár földi mezőkön szenvedőknek vagyok néma barátja."
A Solymár István főígazgatóhelyettes irányításával létrejött kiállítás 

amelyen főként pasztellfestmények és szénraizok voltak láthatók, hiszen a
mester csupán munkásságának korai szakaszában készített olajképeket - Pap
Gábor műtörténésznek (az 1965-ben kiadott Nagy István-i.mlnímonográfla"
szerzőjének) értékelését erősítette meg: "A művész európai színvonalon terem
tett ízig-vérig magyar piktúrát ... Oeuvrejét izgalmasan korszerűnek érezzük
ma is." (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (Alberto Erede hangversenye a Zenei
H e t e k e n.) Szép műsort igért a világhirű karmester, Alberto Erede zeneknri
estje. Első részében bemutató előadásban hangzott fel Luigi Dallapiceola
-Canti di prigionia (A fogság énekei) című oratóriuma, majd utána Sztravinsz
kij klasszikus remekét, a Zsoltárszimfóniát hallhattuk. Sokan voltak kíván
csiak arra is, vajon a műsor második részében hogyan oldja meg vendégünk
Bartók Concertoját, milyen lehet ennek a műnek mai "nemzetközi" felfogása.
Előljáróban rögtön meg kell jegyeznünk, hogy Alberto Erede ezen az estén
·nem a legszerencsésebb diszpozicióban lépett a közönség elé. A bemutatónál
érezhetően feszélyezte őt a Budapesti Kórus szoprán szólamának meglehetősen

'hevenyészett előadásmódja, a Zsoltárszimf6niában viszont minket zavart az
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oda n~m iÜ5 vázlatosság és az impresszlonisztikus megoldások. Bart6k Con
certoja pedig azért nem szolgálhatott hiteles képpel Alberto Erede tudásáról,
mert ezt a műsorszámot a Magyar Allami Hangversenyzenekar áldatlanabb
körülmények között is könnyen el tudja játszani. Szokatlan volt, hogy eg'll
il'llen nagyhírű karmester ennyire belemélyed a partit'Úrába, s hog'll a zenekar
hangszineire, kidolgozására szinte semmit nem ügyel. Tévedhetetlen ütemezé
sével viszont mindig pontosan kirajzolja a tétel alapkarakterét, s néhány eset
ben talán nem is rajta múlt, hogy az nem telítődött mindenütt színnel, élet
tel. Összességében sajnos azt kell mondanunk, hogy Alberto Erede ezúttal sem
igazolta hírnevét. Mégis nagy élményt jelentett hallgatói számára ez az est,
mert Dallapíccola műve valóban nagyszerű kompozíció.

Dallapiccola zeneszerzői műhelyébe akkor kapunk hiteles bepillantást, ha
egyik nyilatkozata nyomán közelítünk oda. "Közismert tény - mondja a zene
költő -, hogy egy egész élet irányulására döntő jelentőségű lehet egyetlen ta
lálkozás. Az én sorsom 1924. április l-ének estéjén dőlt el, amikor a firenzei
PUti-palota fehér termében Arnold Schönberget láttam, amint Pierrot Lunaire
jét dirigálta. Ami engem eddig leginkább a dodekafoniához vonzott, az a dal
lam világa volt. Tudjuk, hogy a századok során mennyire különböző volt a
dallamról alkotott felfogás. Ennek szövevényességére mi sem jellemzőbb, mint
hogy minden zenei újítónak kortársai elsősorban a dallamhiányt vetették sze
mére. En személy szerint azért választottam mégis ezt a módszert, mert lehe
tővé teszi, hogy azt fejezzem ki vele, amiről úgy érzem, hogy ki kell fe
jeznem .. ."

A fogság énekeiben is érződik a kifejezés belső kényszere, az a feszültség,
amely végül a hangokban torlódik fel, és pgységes zeneműben nyer kifejezést.
A zeneköltő tudósít arról az 1938-as olaszországi napról is, amikor aradió
híradásából értesült róla, hogy Mussolini megindította a fajüldözést. A vég
telen, metszően tiszta kék ég, és a borztzlmas döbbenet szinte látomásszerű
ellentétét foglalta művébe, amely ilyesformán politikai demonstráció volt:
harc az igazsagtalanság és 'az embertelenség ellen, s egyszersmind hitvallás az
igazságosság gondolata mellett. Három híres ..fogoly" imájának szövegét t'á
lasztotta Dallepiccola művének alapjául: Stuart Maria imaját, Boethius szó
zatát és Savonarola búcsúját. Az eklektikus mintak lehetővé tették számára,
hogy a zenei szövésben is érvényesítsen bizonYosfokú ekleticizmust, egyszerre
dolgozza bele oratóriumaba az évszázadok hagyományát és a már emlitett
schönbergi dallammintát. Ez a sokarcúság teszi művét igen érdekes, néhol
megrendítően szép emberi dokumentummá. Fokozza az alkotás sajátos külö
nösségét a zenekari apparátus, amely a zaklatott érzelmek kiemelésére ütő

hangszerek sokasagat foglalkoztatja.
Mindhárom tétel zenei m_ondanivalója a Dies irae hagyományos dallamában

csúcsosodik ki. Ez az a tragikus mag, mely köré felfűzi a zeneszerző a tizen
két hangból álló zenei sor kínalta egyéb lehetőségeket. to» válik hol lebilin
cselően modernné, hol meghökkentően hagyományossá, s egy pillanatig sem
fárasztóvá (pedig majd fél óra a terjedelme). A csak női kart foglalkoztató
második tétel ebből a szempontból kivalt kiemelkedő remeklés; nehéz lenne
szavakban visszaadni a tétel légies könnyedségét, s mégis félelmetes Ilrejét.
A Dies irae témáját itt két hárfa szólaltatja meg, míg a zenekar és énekkar
egymással feleselő párbeszéde a legkülönösebb zenei effektusokat szólaltatja
meg. (Itt kellett elsősorban felfigyelnünk arra, hogya Budapesti Kórus, amely
pedig annyi kellemes meglepetéssel szolgált az utóbbi időben, mennyire této
ván mozog a legmodernebb alkotások vokalis világában. Igaz, a karmester
instrukciói sem mindig segítették, de a sok próba után nem lett volna szabad
olyan bízonytalankodásoknak eIŐfordulniok, mint ebben a tételben!) A kii«
lönösségre és a zenei .szövés változatosságára jó példa egyébként a harmadik
tétel záró része is, mely egyszerre foglalja össze a mű tanulságait, s idézi
vissza az első tétel befejezését is. Ez a rész magával ragadó, nagyszerű zenei
élmény. De általában az egész alkotásról elmondhatjuk ugyanezt: valóban ér
demes volt vele megismerkednünk, s reméljük, gyakrabban szerepel majd
hangversenyeink műsorán.

Sajnos ezt kellene mondanunk Sztravinszkij Zsoltárszímfóniájár61 b, pe~
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dia blzo1tU ~z 4 ina van már annyira klasszikus terméke a huszadik szdzadi és
euyetemes zenének is, hOOll már előadási hagyományairól kellene beszélnünk.
Ehelyett sokan autentikusnak vélhették Alberto Erede vázlatszer'Ű rögtönzé
sét, holott ha van Sztravinszkijnak szigorúan rendszerezett, egyséues muve,
hát ez az! Még akkor is, ha zenei elemei nagyon heterogének: a legkülönfé
Zébb stílusrétegekből merített, de mindezt szigorú egységbe foglalva szőtte

egésszé. Századunk hitének, összefoglaló szándékának épp így 'vált kitűnő,

magában áLLó dokumentumává a Zsoltárszimfónia. Az előadás elsősorban a
karmesteri instrukciók következtében vált szétesővé, így is fel kellett azonban
figyelnünk a Rádió Gyermekkórusának (karigazgató: Csányi László) remek
teljesitményére.

(A l i p c s e i G e wan d h a u s o r c h e s t e r h a n g ver s e n y e.) A bu
dapesti Zenei Hetek egyik legnagyobb eseményének ígérkezett a nagymúlt'Ú
német együttes vendégszereplése. Alapító karmestere MendeIssohn volt, s a
századok óta őrzött nagy tradició jelentős zenei élményeket igért. Az első hang
verseny bevezetőjében a romantikus zeneirodalom egyik kivételes remeke,
Mendelssohn Hebridák címu nyitánya hangzott fel. Ugy gondoltuk, a nagy
múltú együttes alapító karnagyára emlékezve kivételesen remekmuvű előadás

ban tárja majd közönségünk elé a nyitányt. Hiszen egyszerre lüktet benne a
bécsi klasszicizmus leszűrt, tiszta formakultúrája és a romantika sejtelmes
látomásai. A skót partoktól nyugatra fekvő Hebridák bizonyára éppen e sej
telmes ködbevesző látványukkal inspirálták a zeneköltőt műve megírására.
A tájfestés, a lágy paszteLL színek olyan bőségben tobzódnak a partitúrában,
hogy ember ;legyen a talpán, ,aki nem érzi benne a romantika, a messze
ségek üzenetét. Nos, Vaclav Neumann, az együttes vezető karmestere ilyen
ember. O valahogy 'Úgy »élnette, hogy a nyitány induló, nem a párából kiemel
kedő a tenger kék szmébe olvadó távoli sziklák: látványa villódzik benne, ha
nem a fenséges tenger viharzó hullámaié, s ennek megfelelően hatalmas erővel

szólaltatta meg, s a szebb részek fölött átgalopozott. Már e bevezető számban
is sajnálattal nélkü/öztilk a megszólaltatott mű hangszíneit, azt a gazdagon
árnyalt széphangzást, ami a nagy zenekarokat jellemezni szokta. Kicsit fá
radt, színtelen volt a zenekar játéka, Csajkovszkij Vonósszerenádjában pedig
pontatlan is. Ennek oka részben az volt, hogyakoncertmester állandóan hall
hatóan a többiek előtt játszott. A Vonósszerenád rendkívül differenciált hang
zásvilága azonban a legkisebb pontatlanságok esetében is egyensúlyzavart okoz.
Vaclav Neumann személyében sem ismertünk meg olyan zenekarvezetőt, aki
képes lett volna a legkisebb részleteket is igényesen kidolgozni. Számára mint
ha csttk a nagyobb egészek léteznének, a többit a hangszerekre bízza, pedig
ez kevés. Tetszett ugyan a Gewandhausorchester tolmácsolásában Sosztakovics
szellemes, IX. szimfóniája, de Beethoven VIII. szimfóniájában megint túlha';
szoltak és árnyalatlanok voltak a tempók. Talán Brahms II. szimfóniájának
tolmácsolásával szerepeltek egyedül hírnevükhöz és a várakozáshoz méltóan.
Reméljük, hogy legközelebb szerencsésebb műsorral és jobb diszpozicióban
hallhatjuk a nagymúltú zenekart. (Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. Gino Pontecorvo: Az algiri csata. A mesterségesen
előállított dokumentumnak többnyire erős meggyőző hatása van. Nem új do
log ez a fölismerés. A huszas években Eizenstein használta ki az agitatív le
hetőséget; filmjeinek képei sokszor szándékosan dokumentumszerűnek fes
tettek. Jól szerkesztett arányaik azonban elárultak, hogy előre átgondolt, gon
dosan kitervelt műtermi munkával van dolguk. A módszer mindenesetre a
legjobb eszközök egyike, hogya szerzői koncepcióhoz nem tartozó tények ará
nyokat változtató hatását egyszerű kihagyással szüntessék meg. A müalkotás
egységes, átütő hatású lesz. Az események ábrája tehát bizonyára nem arra
való, hogy ellentmondásokat vessen föl, feleslegesen zavarva a néző ítélöké
pességét, Minden, ami kétséges, hiányzik: a látványa tényleges tényeket kép
viseli. A képzelet alkotta mű nem volna képes erre, eredetisége miatt kiszol-.
gáltatottabb, nem abszolút és nem tolális: az igazság a tévedessel együtt je
lentkezik, mínt mindenben, ami emberi.
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Pontecorvo filmjének vaiamennyi kockáia korabeli híradófölvételekre em
lékeztet. A statisztéria és a helyszín eredeti. A film pontos leírása annak,
hogyan kellett az ellenállási mozgalmat Algirban kirobbantani. Kétségtelen,
hogy A nagy kék országút és a Kápó rendezője eízensteíní hagyományokhoz
nyúlt vissza ebben a művében. A látszólag világos helyzetet azonban bonyo
lítja, hogy Pontecorvo olyan művész, akinek különös érzéke van a dolgok két
arcúsága iránt; előszeretettel fordul olyan kérdések felé, ahol a "kétféle igaz
ság" problémája fölmerül. Bizonyára ő is mély lélegzetet vesz, - mint artista
a trapézon való átlendülés előtt, - mikor ebből az ösztönei által kiválasztott
helyzetből úgy vágja ki magát, hogy állást foglal valamelyik mellett, s a do
kumentumszerű részletek megfelelő kiválasztásával bemutatja, hogy erre min
denkí rákényszerül. Vagy önmagától, mínt Pontecorvo, vagy az előre kiter
velt események késztetik rá: egy bomba, vagy egy ügyes géppisztolysorozat a
tömegbe. '

Ismétlem, itt nem igazi dokumentumokról van szó. A New York árnyai,
de különösen az Iszákosak utcája valódi, rejtetten lefényképezett dokumen
tumfölvételei, az emberi lét érzékeny, ezernyi problémával terhes protoplazma
cseppjeit képviselik. A kamera ott a mikroszkóp szerepét játssza, és rendezői

minden mást akartak, csak nem végleges, megdönthetetlen válaszokat adni
arra a kérdésre, hogy kinek van igaza.

Kegyetlen film az Algiri csata. Ebből a szempontból nyilván híven idézi
föl a valóságot, amely ugyancsak kegyetlen lehetett. A franciák váltóáramot
és hegesztőpisztolyt alkalmaztak a kihallgatásoknál, az FLN pedig zsúfolásig
megtöltött Ielátókat, kávéházakat röpít a levegőbe, és a város fő útvonalán
végigszáguldó mentőautó volánja mellől hosszú-sorozatokat ereszt a délutáni
járókelőkbe. Mikor a néző mindezt végignézte, nem kételkedik majd egy pil
lanatra sem abban, amit Pontecorvo állít: mindez bizonyára nem érte volna a
franciákat, ha nem mentek volna Algirba.

Jancsó Miklós: Csillagosok, katonák. A Szegénylegények, Jancsó és Hernádi
első filmje, úgylátszik nemcsak jó film volt, hanem egy egyéni módszer első

lépése is, melynek segítségével "járni lehet a vízen". Olyan fogalmi fegyver
tár formálódott ki, amellyel a történelem dolgai minden jel szerint akadály
talanul kifejezhetők. Úgy látszik, hogy ez a nyelvezet a maga sajátságosan
semlegesnek látszó jellegével nemzetközi téren is afféle "szézám nyilj ki"-nek
bizonyult. Höllering londoni mozijában a Szegénylegényekkel kezdődött a ma
gyar filmek sikere, s három és fél hónapig játszották egyfolytában.

Jancsónak igazi tehetsége van arra, hogy nemzetközi filmet készítsen. El
sősorban bizonyára azért, mert filmszerű a formanyelve: kevés párbeszédet
alkalmaz, vizuális nyelvezete sűrített és egyszerű, és valósággal magváig le
hántja a történetet. Ez a hallatlanul erőteljesen véghezvitt redukció azonban
még valamivel párosul, ami a nemzetközi fogadtatást elősegíti. Jancsó, - de
nem kevésbé Hernádi, a filmek írója, - úgynevezett alapkérdésekre összpon
tosít: a létezés és a halál problémakörén belül a pusztítás és a továbblépés
emberi agy számította kegyetlen [átékára, a gépezet csavarjaiként mozgó egye
dek döntéseire.

Mindkét filmre a folytonos mozgás jellemző: vagy a szereplők, vagy a
fölvevőgép. vagy mind a kettő mozog, s ez az állandó nyugtalanító rnozgás a
térben sokszor geometrikusan elhelyezett kompozíciók között megy végbe.
Mindkét film szerkezetében szinte felelgetnek egymásnak a képek, és az egyes
egységek, ismétlődő motívumként szövík át a történést.

Formai ismétlés volna tehát a Csillagosok, katonák? Nehéz megszabadulni
ettől az érzéstől. A merőben más történelmi szituáció ellenére (a film az .októ
beri forradalmat követő polgárháború egyik epizódját eleveníti föl), olykor
kísértetiesen hasonló a színhely, ugyanaz a ritmus, ugyanolyanok a szünetek.
Mindez persze mellékes lehet. Az ismétlés azonban azzal a veszéllyel járhat,
hogy előbb-utóbb már nem az alkotó vezeti a műalkotás folyamatát, - jobban
mondva nincs állandóan továbbfejlődő "visszacsatolás" a kettő között, - ha
nem a begyakorolt folyamat idomítja az alkotót. Olykor oda vezeti, ahova
eredetileg nem is igyekezett. A néző formailag csak azt veszi észre, hogy a ha
tások kiszámítottabban érik, a hallgatások még jobban szerkesztettek, a látta~
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tás még kegyetlenebb. De mi~rt ne írhatnánk ezt a fej1ódés szamlájára? Arra
is, de talán mégse teljesen. Van bennük valami - mindenhol asszimilálható 
kulcsrendszerszerűség, Elképzelhető, hogy segítségükkel objektívízální lehet
bármit, és annak ellenkezőjét is, s művészí szempontból itt válik proble
matikussá a módszer. Ennyi formai tökély, kiszámított hatás és tökéletesen
alkalmazott múvészi fegyverzet frontális alkalmazása kétségtelenül színvo
nalbeli gyarapodást jelent. És aligha tévedünk, ha megállapítjuk, hogy leg
java filmjeinkkel állunk szemben. Jancsó (és Hernádi) azonban talán most ju
tottak el arra a pontra, ahol át kell váltaniuk, mint számlálószerkezetnek egyik
számrendszerről a másikra. Az átálláshoz persze új ínspirácíókra és sok mű

vészt leleményre van szükség. Ezen kell elgondolkoznía Jancsónak és Hernádi
nak, ha harmadszorra már nem akarják megismételni önmagukat.

(UngváTY Rudolf)

KI TEKINTHETO KATOLIKUSNAK? Határozd meg szavaidat! - szok
ták volt mondani magisterek és tanítványok a középkorí egyetemek vitái köz
ben. A skolasztikát gyakran vádolták már szőrszálhasogatással, betűrágással, s
a vádban van is némi igazság, különösen, ha a hanyatló iskolákra gondolunk,
de az bizonyos, hogy ezzel szemben a középkor katolikus filozófiájának egyik
nagy érdeme éppen a tiszta fogalmak kicsiszolásában rejlik. WHfTied Daim is
fogalomtisztázásra vállalkozott legújabb könyvében. A magyar katolikusok kö
rében is ismert bécsi pszichológus és közíró, aki nálunk az Eötvös Lóránd
tudományegyetem lélektani intézetében tartott előadást a faji kérdés pszicho
lógiai hátteréről, majd az Actio Catholica országos elnökségének meghívására
1965. április 12-én a Hittudományi Akadémia dísztermében megismételte azt
az előadását, amelyet néhány hónappal korábban a Lomonoszov-egyetemen,
Bécsben pedig az Auersperg palota Idomeneo termében mondott el a "baloldali
katolicízmusról". A müncheni Manz Verlag kiadásában "Progressiver Katholi
zismus" címmel, nemrég megjelent könyve egyháziak és katolikus értelmi
ségiek számára igyekszik tisztázni, mit ért az adott helyen és időben "haladó"
katolicizmuson. Ahhoz azonban, hogy ennek a jelzővel ellátott katolicizmusnak
a fogalmát megérthessük, először is tisztázni kívánja azt a magától értetődő

nek látszó fogalmat: kit lehet katolikusnak tekinteni?
Katolikusnak azt mondhatnánk, aki az egyház tagja. Az egyházhoz való

tartozás akkor teljes, ha valaki az egyház testének és lelkének is tagja. Aklasz
szikus teológiai nézet szerint ez akkor valósul meg, ha az embert hármas kö
telék fűzi az egyházhoz: a hit, a kegyelmi élet és az engedelmesség köteléke.
(Vinculum symbolicum, vinculum liturgicum, vinculum hieTarchicum.) Daírn,
könyvének célja szerint, ezek közül főleg két kötelékkel, a hit és az engedel-
messég kötelékével foglalkozik. •

Kétségtelen, hogy annak, aki katolikusnak vallja magát, feltétlenül el kell
ismernie néhány meghatározott hitigazságot. De a katolicitás határai ezzel
még nincsenek pontosan és egyértelműen megvonva. Mindenekelőtt tudnunk
kellene, mí is az, ami szükségszerűen a katolicizmus hitéhez tartozik, mi az,
ami benne megdönthetetlen igazság, amit feltétlenül hinni kell. Daim úgy
vélí, hogy ezt gyakran maga az egyház tanítóhivatala sem tudja. "Ma például
hallgatólagosan megyünk el a IX. Pius-féle jóismert és félelmetes Syllabus ténye
ihéllett. A XIX. században, a Syllabus megjelenése (1864) után a dolog úgy
festett, mintha mindazok, akik nem hittek tételeiben, nem is számítottak volna
már katolikusoknak." Ilyen röpke történelmi utalás persze könnyen együtt
járhat némi elnagyoltsággal. Kétségtelen azonban, hogy a Syllabus megjele
nése és az I. vatikáni zsinat közt eltelt időben sokan akadtak olyanok, akik
azt remélték, hogy a zsinat "a Sylíabus-t a maga egészében hittétellé emeli,
sőt még az egyház világi uralmát is dogmává nyilvánítja" - amint ezt E. E. Y.
Hales írja IX. Piusról szóló könyvében. Ez azonban nem következett be, sőt

éppen ez a zsinat tudatosította, hogya Syllabus nem volt a pápa tévedhetetlen
megnyilatkozása, nem olyan tanítás tehát, aminek elutasítása a katolikus jel
leg elhalványodásával vagy éppen elvesztésével járna. Maga ez a példa is elég
ahhoz, hogy az ember felismerje: "nem olyan egyszerűmegfelelni-arra.rmí az,
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amf feltétlenül a katolicizmushoz tartozik és mi az, ami nem". Ennek ellenére
Daim is elismeri, hogy a hit kötelékének az alapja az egyházi hittételek el
ismerése. A leglényegesebb hittételek rövid foglalata a Hiszekegyben van. Ez
az apostoli hitvallás formájában - amely csak kevés Mária dogmát tartalmaz
- a legrövidebb is. Mindenekelőtt benne van az egy-Isten fogalma, amit a
keresztények, a zsidók, valamint az iszlám és a nagyszámú úgynevezett primi
tív vallás követői egyaránt elfogadnak. Ezenkívül messzernenően keresztény,
de mindenesetre katolikus tétel, hogy Isten három személyben létezik. A Szent
háromság dogmája a többi hittétellel szerves összefüggésben áll: a hittéte
leknek azzal a körével. amely Jézus személyével. származásával és termé
szetével foglalkozik. Ide tartoznak a Máriára vonatkozó hittételek is, amelyek
nek Jézusra való vonatkozásuk nélkül semmi értelmük sem lenne. Végül az
egyházra vonatkozó dogmák köre tartozik még ide. Ez viszont a harmadik is
teni személlyel, a Szentlélekkel függ össze, mert hatása az egyházra döntő je
lentőségű. A dogmáknak ez az utóbbi köre, amely a legbonyolultabb, külön
leges módon tartalmazza a sajátos katolikus tanítást. Ezenkívül ezeknek a
tantételeknek a keretében nyilvánul meg különös módon a pápa központi sze
repe és súlya.

Teológiai alapelv, hogy a katolíkus tanításhoz tartozó igazságok nem azo
nos rangúak, hanem rangsoruk, külőnböző fokozatuk van, aszerint, hogy mí
lyen rangú és fokú vonatkozásban vannak akinyilatkoztatássa!. Daim nem is
vitatja az istenes és katolikus hit (fides divina et catholica) elfogadásának kö
teíezettségét, s azt ő is az igazhitűség feltételének tekinti, de már sokkal sza
badelvűbben értelmezi az egyházias hit (fides ecclesiastica) és a vallási hoz
zájárulás, vagyis egyetértés (assensus religiosus) kötelező erejének mértékét,
mint általában a konzervatív és hagyománytísztelő hittudósok és hívők. Az
egyházias hit és a vallási hozzájárulás fokán álló tételek bírálatát és elveté
sét nem tartja "súlyos bűnnek a kormányzó egyház iránti köteles engedel
mességgel szemben", mint például IX. Pius. Úgy látszik, hogy Daím haladó
katolikusnak azt tartja, aki a vallási hozzájárulást követő megnyilatkozások
kal, tehát a nem tévedhetetlen, nem feltétlen és nem visszavonhatatlan egy
házi megnyilatkozásakkal szemben az egyház javára és üdvére bírálatot fejt
ki, éspedig azt vallja - mégpedig megszorítások nélkül -, hogy "minden, ami
nem dogma, az szabad vita tárgya". Idéz egy XXIII. János pápáról szóló is
mert, kedves anekdotát. A pápa fiatal teológusok csoportjának kijelentette:
"Nem vagyok tévedhetetlen". Hallgatóinak meglepett pillantásaira így fűzte

tovább gondolatait: "A pápa csak akkor tévedhetetlen, ha ,ex cathedra' szól.
En azonban sohasem fogok ex cathedra szólní." Ha tehát a pápa nem "ex
cathedra". beszél, ő sem csalatkozhatatlan, ámde ez azt jelenti, hogy tételeiről

vitatkozni lehet, illetve nem szükséges, hogy az ember feltétlenül az ő néze
teit fogadja el - vallja Daim. Mivel a különböző enciklikák részben egy
másnak teljesen ellentmondó véleményeket képviselnek, az is világos, hogy
ezek - amennyiben nem kifejezetten valamely dogmát hirdetnek -, nem "ad
fidem" értendők, s így a pápai körlevelek - Szerit Péterével szemben - nem
szükségképpen tartalmaznak valódi hitigazságokat. Ezért tehát Szent Agos
ton mondása vonatkozik rájuk: "in dubiis libertas" - kétség esetén szabad
ság - minden dogmatizáltkijelentésben. A hittétel keretében ehhez még
hozzájárul a hittartalomra vonatkozó különböző felfogás stb.

A katolicizmuson belül tehát - állapítja meg Daim s ezzel nem mond
újat - igen tág tere van a szabadságnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
az egyházi hatóságok az egyházi alkotmányban nekik kijelölt jogkörüket al
kalmilag ne lépték volna át, ne bélyegeztek volna eretnekeknek olyan tétele
ket, amelyek egyáltalában nem azok, s ne helyeztek volna így indexre olyan
könyveket, vagy ami rosszabb, nem közösítették volna ki szerzőiket, akik egy
általában nem voltak katolikus-ellenesek. Ilyen esetekben nyilvánvalóan a
tekintéllyel éltek vissza. Előfordult például, hogy egyes személyek ellen eljá
rás indult az egyházon belül politikai célszerűségből, holott az illetők semmi
képpen sem mondtak hamis dolgokat, és személy szerint is tiszteletreméltók
voltak. Az osztrák szerzőnek a visszaélések lehetőségeire történt utalásai sem
újak. Ilyen .visszaélések lehetőségét már III. Ince pápa (1190-1216) is elis-
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merte. Felfogásában az az újszerű, hogy messzemenő "hic et nunc" megnyíl
vánulő kritikai szabadságot hirdet az egyházi hatóságok nem dogmatikus fokon
megnyilatkozó tanításaival szemben. Nézetének támogatására ismét a Sylla
bus-ra hivatkozik, amely elítélte azt a tételt, hogy az apostoli szék világi ha
talmának eltörlése nagyon jelentősen hozzájáruina az egyház szabadságához
és sikeréhez. "Valójában ennek a téteinek az elítélése csak az egyházi állam
megerősítésére szolgált, Másrészt ma már aligha kétséges, hogy Garibaldi
egészen kivételes szelgálatot tett azzal, hogy az egyházi államot, Európa leg~

kevésbé jól kormányzott államainakegyikét elfoglalta".
Nos, nagyon igazuk volt azoknak a haladó katolikusoknak, akik már ak

kor megmondták, okos lenne az egyházi állam feladása. Allásfoglalásuk elíté
lésének semmiképpen sem volt dogmatikus alapja. IX. Pius pápa nem is akart
vele dogmát kihirdetni. A Syllabus ellen vétőkkel szemben mégis olyasféle
büntetéseket mondtak ki, mint amilyeneket egy hittétel megszegői ellen szok
tak kimondani, Az a nézet, hogya Syllabus a maga idejében helyes volt, nem
áll meg, mert az egyházi állam már akkor is tarthatatlan volt, már akkor hí
bás volt tehát eljárni emberekkel szemben olyan kérdésben, amelyben a sza
bad vita nemcsak megengedett volt, hanem egyenesen magától adódott.

A szerző ezekkel a megjegyzéseivel azt kívánja bizonyítani, hogy a nega
tív hit jelzések, az indexre tételek, sőt a kiközösítések sem míndig helyesek, s
így ezek sem lehetnek mértékei az Igazhitűségnek. "A katolicizmus határának
az átlépéseről csak abban az esetben lehet szó és legfeljebb csak ott, ahol
és amikor bebizonyul valamely dogmatikus igazság megsértése. Az egyházi
tanítóhivatalt ugyanis pusztán annak a megállapítása illeti meg, vajon vala
mely esetben tényleg hittételeket sértettek-e meg, nem pedig az, hogy valaki
a dogmatikus területen kívül mílven - a dogmák által csak negatíve körül
határolt - pozitív tételeket képvisel. Ez más szóval annyit jelent: a dogma
tikát csak szélesen kitűzött keretek között lehet alkalmazni. tgy például nincs
pszichológia lélek nélkül! De létezik-e az Oedipus-komplexus vagy nem 
ennek megállapítása már nem az egyházi tanítóhivatal feladata."

Ezen túl persze Daim is elismeri, hogy az egyházhoz tartozás egyik leg
erősebb köteléke, a vinculum liturgicum, a kegyelmi élet köteléke, arnelvnek
alapia a keresztség. Akit megkereszteltek, az a katolikus tanítás szerint élete
végéig tagja marad az egyháznak, akár akarja, akár nem. A keresztséget
ugyanis nem lehet eltörölni, azt még az egyház sem teheti. Ez persze nem je
lenti azt, hogy egy katolikus a gyakorlatban ne képviselhetne olyan nézeteket,
amelyek ellentmondanak a katolikus hittételeknek. "Ebben az esetben - mond
ja Daim - az illető olyan katolikus, aki hamis nézeteket és tanokat vall." A
hamishitű katolikus tehát az, aki nem ismeri el a hittételeket, illetve nem
mindet ismeri el, sőt esetleg más hittartalmakat tart igaznak. Ha katolikus
kereszténynek keresztelték, eltávolodása ellenére is megmarad katolikusnak,
de nem tekinthető igaz hívőnek. "Biztosan akadnak hitetlen katolikusok is,
olyanok akik egyáltalában nem hisznek. Ok természetesen csak nagyon spiri
tuális értelemben tartoznak az egyházhoz. De megmaradnak benne akkor is,
ha kilépnek. A kilépés ugyanis csak jogi értelemben történik meg." Daim eb
ben is a hagyományos teológiai tanítást követi. Az ilyenek egyébként több
nyire csak lappangó eretnekek, mert téves nézeteiket nem hirdetik nyilváno
san, legfeljebb átmenetileg kételkednek egyes hitígazságokban, de a hitegy
séget nem bontják meg, mert elvben ők is alávetik magukat a tanító egyház
tekintélyének.

És így merül fel a katolikus mivolt és az egyházhoz való tartozás har
madik ismérve. a vinculum hierarchicum, az engedelmesség köteléke. Ennek
egyik jellegzetes formája az ír papságtól származik, de igen széles körben
meggyökeresedett, s ez az úgvnevezett "ió katolikus" magatartása. Jó katoli
kusok azok, akik eleget tesznek a mínímálís követelményeknek, ami körülbelül
azt jelenti: jól-rosszul teljesítik az egyházi parancsolatokat és a tíz paran
csolatot. A "jó katolikus" nyilvánvalóan nagyon elmosódott fogalmához Daim
szerint "hozzátartozik bizonyos engedelmesség a papság iránt, egy fajta feudá
lis színezetű vazallusi hűség: engedelmesség a templomban a vasárnapi is
tentiszteleten, a szentbeszéd engedelmes meghallgatása stb.'~



ts éppen ez az a kérdés, ami Daimot izgatja: hol van az egyházi fegyelem
határa? ci sem tagadja, hogy az engedelmes magatartás az egyházhoz való
szoros hozzátartozás egyik jellegzetes kritéríuma. Nem osztja azonban némely
egyházi személyek nézetét, akiknek szemében éppen az általa jellemzett enge
delmesség mértéke határozza meg azt, ki tekinthető "jó" katolikusnak és kit
kell az engedelmesség szempontjából a "megbízhatatlan" vagy legalábbis a
"gyanús" haladó katolikusok közé sorolni, még akkor is, ha az illető megnyí
.latkozásat nem ütköznek össze a hit igazságaival, sem magatartása az erköl
csi normákkal. Az ilyen szigorúan konzervatív és főleg az első vatikáni zsi
nat szelleméből táplálkozó teológusokkal szemben a szerző azt igyekszik bi
zonyítani, hogy az egyházban a hitigazságok rendíthetetlensége és a jogos fe
gyelem ellenére is sokkal nagyobb a szabadság, mintsem azt a mögöttünk álló
száz év egyházi gyakorlata alapján hihetnők.

Azt .hiszern, hogy Daírn fejtegetései nagyon érdekesek, de természetesen
nem merítik ki a témát. Az egyházhoz tartozás hármas kötelékéből igen erő

sen kiemeli a vinculum symbolicumot, a hit kötelékét. és némileg igyekszik
gyengíteniaz r. vatikáni zsinat óta különösen megszekott fegyelem kötelé
két, különösen az egyház által elő.terjesztett teológiai igazságok és teológiai
következtetések, az egyházias hit terén. Talán nem tévedek, ha azt hiszem,
hogy a három köteléken kívül van még egy negyedik kötelék is, amit nagyon
nehéz tételekbe foglalni s ez ajvinculum caritatis, a szeretet köteléke, amely
a keresztény katolikust anyaszentegyházához fűzi, s megérezteti vele hol, mí
kor és milyen mértékben élhet azzal a szabadsággal, amely az egyház keretei
között adódik számára, anélkül, hogy bármelyik köteléket is elszakítaná.

(SzigeH Endre)

KATOLIKUS KÖNYVEKROL. Enchiridion Liturgicum.1 Radó Polikárp
Enchiridion Liturgicum című kétkötetes műve első kiadásban 1961 júniusában
látott napvilágot. Az elmúlt néhány év alatt nemcsak az első kiadás példányai
fogytak el, hanem azóta a liturgia terén valóban megtörtént a ,.gressus tertius",
ft harmadik lépés, a liturgia általános megújítása. amelyet feladatként még
János pápa jelölt ki a zsinat atyáinak.

Az első kiadás két hatalmas kötetének láttán talán voltak olyanok, akik
ezt a szinte minden lehető szempontot felölelő liturgikus kézikőnvvet kissé
hitetlenkedve és értetlenül vették kezükbe, mivel úgyszólván általános véle
mény, hogy a nagy összefoglalások; szintézisek kora lejárt, és inkább az ala
pos 'részletrnunkák, monográfíák idejét éljük. Ezzel szemben nyugodtan le
szögezhetjük, hogy főként az egyetemi képzésben továbbra is szükség van az
olyan kézíkönvvekre, melyek a részletekben nem elveszve, egységbe foglaltan
tárják anyagukat a hallgatók elé. A liturgia tanításával kapcsolatban egvéb
ként a zsinati liturgikus konstitució teljes mértékben igazolta a szerzőt, mert
a liturgiát holisztikusan, teológiai, történeti. lelki, pasztorálís és jogi szem
pontból egyaránt kell táravalní, sót, ezen felül. a liturgiához tartoznak a szent
ségek is: az apostolok küldetése ugyanis az, hogy az áldozat és a szentségek
által (e kettő körül fordul meg az egész liturgikus élet) valósítsák meg a
megváltás művét.

Ezt tudva őszinte örömünkre szolzált, amikor a világszerte ismert Herder
cég 1966-os évielzéssel második kiadásban jelentette meg az Enchiridiont.
Radó professzor a rnű Iezárásáía, ] 965. november 9-ig megjelent llturcikus
dokumentumokat és irodalmat bedolgozta részint a szöveabe, részint perlig a
mindkét kötet végén található függelékbe. A .Jtturgíkus forradalom" idősza

kában érthető. hogy az új változások. rubrikák a történelemnek adiák át a
régieket, de akik nem ismerik a történeti hátteret, azok nem is értik meg a
régiból szervesen kínövő úiat. Igy remélhető. hozv- a liturgikus meaú iulás meg
állapodása' és letisztulása után, a harmadik kiadás lapjait is forgathatják majd
a jövő papjai és teológusai.

i POIycarpus. Radó: EnchirIdion Lltur,lcum. I-II. Romae, 1966. Herder, 1358 Iap. 850,- Ft.
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Német könyv Arpádhdrl Szent Erzsébetről.2 A LIpcsében mtlködó keletaé
met katolikus kiadóvállalat, a St. Benno Verlag rövid idő alatt két kiadásban
jelentette meg Elfride Kiel könyvét a nagylelkű szeretet hősnőjéről. akit mí
árpádházi Szent Erzsébetnek nevezünk, német testvéreink pedig thüringlaí
Szent Erzsébet néven tisztelnek. Elfride Kiel a rendkívül gazdag hazai és kül
földi irodalmat felhasználva igen hasznos és érdekes művet alkotott. A tudo
mányosság párosult a kitűnő elbeszélő, mondhatnánk így is, riporteri és köl
tői vénával. Hazánk és népünk iránti nagy szeretete csendül ki a kötet minden
sorából. Az írónő a 60-as években többször fordult meg nálunk, mindazokat a
helyeket végigzarándokolta, melyeket egykor az ő kedves Erzsébete bejárt, s
mindenütt igyekezett összegyűjteni a rávonatkozó történelmi, irodalmi, müvé
szeti, zenei adatokat. A kitűnő és a magyar szerzőket is felsoroló bibliográfián
kívül időrendi táblázat, a kéziratok és a korai nyomtatványok jegyzéke; vala
mint a magyar szavak kiejtési szabályainak rövid foglalata gazdagítja a kö
tetet. Számunkra kűlön örömöt jelentett a könyvnek az az adata, hogy a
IX. Gergely pápa által Perugiában 1235. május 26-án, pünkösdvasárnap kiadott
szenttéavatási bulla eredeti példányát Bécsben őrzik a "St. Elisabeth im
Deutschen Hause" templom kincstárában.

Jók a pokolban.3 Az 1933. március 22-én elsőként megnvitott dachaui kon
centrációs táborral foglalkozó sok könyv közül is kiemelkedik Raimund Schsui
bel munká]a: Jók a pokolban - Lelkészek Dachallban. Schnabel író és újság
író, politikai fogolyként ő maga is Dachauban volt 1942-től egészen a tábor
felszabadításáig, 1945. április 29-ig. Német alapossággal. tárgyilagosan mqgírt
munka. A kép így még elrettentőbb és elgondolkoztatóbb. A statisztikai ada
tok szerint 12 esztendő alatt Európa 20 nemzetéből 2771 papi ember járta meg
a dachaui tábort. 93,8 százalékuk katolikus, 4,9 százalék protestáns, a többi
orthodox stb. lelkész. A papok 16,29 százaléka volt szerzetes. A táborlakók át
lagos életkora 37,3 év.

A kötet végén 125 lapot foglalnak el a dachaui lágerbe került 2771 pap
személvi adatai. Három magyar név is szerepel: két fölszentelt pap az eszter
gomi főegyházmegvéből: Benkő István, a budapesti Szent Adalbert egvház
község jelenlegi plébánosa és Eglis István. a Viailia egykori munkatársa (tl963.
febr. 21.), valamint egy teológus, Pallavicini György. Mindhárman 1944. de
cember 20-án lépték át a láger kapuját és megérték a tábor fölszabadítását.
Schnabel könyve tanúságtétel amellett, hogy az egyháziak is mennyíre em
berként álltak helyt az embertelenségben.

Könyv János pápáról.4 Könyvet írni XXIII. Jánosról könnyű és nehéz
feladat egyszerre. Könnyű, hiszen kortársunk volt, emléke még elevenen él
szívünkben, világszerte egymás után jelennek meg a róla szóló kisebb-na
gyobb munkák, de ugyanakkor nehéz is: az úiabb könyvektől mindig egyre
többet várnak az olvasók, egyre mélyebben akarják megközelíteni ezt a nagy
szernélviséget, egyre többen akarnak meríteni emberi, papi, pápai nagyságából.
Történésznek és írónak való föladat ez, olyané, mint Ijjas Antal, aki a pápá
kon keresztül föl tudja rajzolni a századforduló szellemi körképét is, XIII. Leó
tól XII. Piusig és ebbe tudja beágvazní Giuseppe Anaelo Ronclllli életútját. A
függelékben: a szellemes mondásokban és a róla szóló anekdótákban - me
lveket Henry Fesquet gyűjtött össze és Ikvay László fordított magvarra - ke
rül János pápa valóban emberközelbe. A "digitus Dei", az Isten ujja készítette
őt elő és benne az Egyház nagy megújulásának elindítását. (Kovách Zoltán)

2 Elfrlde, Klel: Die grosse llebende St. Elisabeth. Leipzig. 1966. St. Benno Verlag. 183 lap,

3 Raimund. Schnabel: Die Frommen in der Hölle. Gelstllche in Dachau. Berlin, 1966. Union
Verlag. 333 lap.

«Ijjas Antal: Isten Igaz embere. XXIII. János és az Egyház. 1967. Ecclesia. 371 lap. 85,- Ft.

•
Isten szemében se királynak, se uraknak, se gazdagoknak, se tuittümasok

Mk ninCS többré szabadságuk és engedélyük, mint a szegéli'llnek.
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