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TÖRTÉNÉSZEKNEK SEM TILOS A BEMENET.

"Számadás a hitről" voLt a témája a
bécsi Lelkipásztori Intézet ezidei kará
csonyi konferencíájának, König bíboros,
bécsi érsek, Rossi érsek, apostoli nun
cius, Melkizedek orosz-orthodox püspök,
Zak és LászLó megyéspűspökök jelenlé
tében Erwin Hesse üdvözölte az egyete
mi auditorium maximum padsoraiban
helyet foglaló több mint négyszáz részt
vevőt, a csefiszíovák, [ugoszláv; lengyel
és magyar, valamint sváj ci, francia, olasz
és dári vendégeket, s mindkét, Nérnetor
szág képviselőit.

Jean Thomas domonkos szerzetes, po
Iítoíógus, párizsi egyetemi tanár beve
zetö előadása a kereszténység bíráLata
volt. Bár sokkai több bátorság kel:l ma
napság aJhhoz, hogy valamí jót is mond
jurrk az egyház jelenlegi állapotáról,
mégsem felesleges a bírálat. A keresz
ténység állandóar, épülőfélben lévő épü
let, amelyet eddig még soha nem fejez
tek be építői. Ez 'a befejezetlenség a ke
reszténység földi útjának lényegéhez w
tozík, Ezen az úton Inem kerülhetók el,
sem a. botlások, sem az eltévelyedések.
A bíráLat óvja meg az útépítőket. attól,

. hogy hamis nyomra tévedjenek, hogy
zsákutcába jussanak.

Bírálta a kereszténység m'Úemlék-jel
legét. A kereszténység nem tesz eleget
küldetésének, ha 1Jiszteletrem~tó ernlék
mű csupán, amelyet megcsodálnak ugyan
a túrtsták, de otthonuknak nem válasz
tanak. Nem a patina az élet legmeggyő

robb jele. Az igazán hivők döbbenten
figyeli'k, rnínt válik egyre jelentéktele
nebbé a Jcereszténység, A tudomány ré
gen lemondott már a hit segélyszelgála
táról. Egyre robb ollyan titkot leplez le,
amelyet még nem is olyan régen meta
fizi'kai 'kérdésnek tartottunk. IjesZitő a le
maradás a szeretet területén is. A keresz
ténység köz,elke'tezer év alatt sem szün
tette meg a kapzsiságot és erőszakosságot

a világban. Az intézményesített keresz
ténység ellkés,ve vette észre, hogy a rab
szolgaság, gyarmatosítás és kízsákrná
nyalás nem egyeztethető össze Jézus
evangélíumával. Azdk a társadalmi új
járendezések, amelyekre nyugodt szívvel
mondhat igent a keresztény ember is,
Illem a hívatalos kereszténységnek kö
szönhetők. Túlzás lenne azt mondanunk,
hogy ugyanitt tartanánk a kereszténység
alapvető dinamikája nélkül is. A híva
talós kereszténység azonban rendszerint
'kJésfu S'zállit föl az emberi haladás vo-
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natjára: a legjobb indulattal sem állít
ható, hogya történelem mozdonya lett
volna. Ugyánekkora a lemaradás a sza
badság területén is. A kereszténység ere
deti üzenete felszabadította az embert,
az egyháza tekintély gyakorlása azonban
semmiképpen sem mozdította elő a gon
dolkodás és kutatás szabadságát. A tör
ténelmi keres2lténység aligJha menthető

föl a vád alól, hogyagondolatszabadság
kerékkötője volt mindenütt, ahol irá
nyitotta a közéletet. Akwes2Jliénység
hosszú története során nagyon sok érté
kes hagyományt halmozott fel. Ennek
folY'tán nehezen kerülheti el a szellemi
,kapi:tal'i2:mus kísértéeet, azt, hogy átörök
lött értékeínek kamatjából éljen ahelyett,
hogy mooídzálná kincseit és az egész
emberiség javát szolgáló vállalkozásokba
kezdene. A rend igénye folyton gyanú
llÍltja a szeretetet, mert ez nyugtalanságot
szül, Ez az egyébként természetes jogos
igény az oka annak; hogy mi kereseté
nyek nem vesszük elég komolyan em
bertársaink nyomorát. Gyakran. csak ví
gasztalunk, ahelyett, hogy kiküs.zöböl
nénik a hi'báJkJat.

Az igehirdetés eredménytelenségéről

beszélt ezután, A keresztény prédikáció
olyan lőporos hordó, amely sohasem rob
barit, Gondosan ügyeleünk arra, hogy a
polgári íhlendöség és tisztesség határain
belül maradjon szavunk, Ha a keresz
ténységtöbb, mint egy meglehetösen ki
öregedett Jcorszellem kJépviselője, akkor
meg :kell rnutatnunk, hogy a keresztény
élet Iehetséges anélkül is, hogy elavult
kultúráJkilml kompromittállnok magunkat.
A mai ember taseta és üdítő forrásvízre
szomjazík ; helyette "kevesz1Jény-ízű"

színtetdíous italt nyújtunk nelki. T'egnapi
válaszokkal aligha feleilJhetünk mai kér
désekre. Nem lenne olyan komolya hely
zet, ha mindez csupán szervezési hiba
lenne. Nem megyünk soIkra a homlokzat
felújításával amíg elsősorban a talapzat
szorul javításra. A hit maga vált bizony
taíanná, mert az üzenet túl elvont lett
és az örömhír sokat veszített öröméből.

Nem sokat segí,thetmek ezen a legkivá
lóbb teológusok sem; sem Aquinoi Szent
Tamás, sem Karl Rahner, sem Hans Urs
v. Balthasar. A kereszténység szava azéet
nem érkezik meg oda, ahová szánták,
meet a kereszténység hirdetői félnek a
konkrét evangéliumtól, nem vállalják a
hamísítatían remény és szeretet messiásí
kockázatát.



Michael Marlet ínnsbruekí filozófus,
egyetemi tanár témája a hit és a vallás
kapcsolata volt. Nagy a kísértésünk, hogy
a nit éIS a vallás megkülönböztesésével
válaszoljursk a fájdalmasan igaz es jogos
vaüaskritas.ára, Ez azonban nem járható
út, mert ha nem is azonos a vaüassaí
a nit, el sem vaíaszthato tőle. A kieresz
tény hit vallásos Jellegű: az emberi eg
zisztencia értelmezése akinyilatkoztatas
örömrurenek fenyében, és az emberi illet
korueret alakítása az eljövendó remenyé
ben. isanruíyen megejte Loisy rnonuasa,
hogy Krasztus az Isten orszagat nírdette,
és nelyeute itt van az egynaz, megsem
releosezneeünk meg arroi, hogy lsten
országa már elközergett, sot itt van kö
zöttunk (Lk. 1'7, 21). ha pedig azt mond
ja Barth, hogy a vallas isteni Ienetosegét
kinyilauKoztau1Ja Isten, az emberi Iehetö
seget azonban nem, ha Jaspers a keresz
ténység kízárólagossagán botránkozík,
ha Camus azt fájlalja, nogy Krísztus ma
gunkra hagyott minket, akik nem tu
uunk sem ugy élni, sem úgy halni, mint
ó, aklwr abban tévednek, hogy fel akar
ják oldani az emberi egzisztencia felold
nataslan Ieszültsegeít, A vallás nem uta
sítható el a transzcendencia kedvéért
(Barth és Jaspers), ez pedig nem old
ható fel az "emb,eri testvériség szentsé
géoen" (Camus).

A vallás az emberi transzcendencia
kategoríálisan szükségszerű megvalósi
tása. A kinyilatkoztatott vallás lényege,
hogy Isten és ember kapcsolata nem
hetyhez, hanem személyhez kötött. Eb
ben állott Jákob nagy élménye, amikor
rnegtapasztaaa, hogy menekülése köz
ben is vele van az Úr. A kereszténység
alapkövetelménye, hogy a magunkalkot
ta közvetítőkröl térjünk meg az egyetlen
közvetetőhöz lsten és ember között, J é
zus Krisztushoz, aki az emberi be'telje
sülés foglaleja és egyben elővételezése

annak, amilkor lsten lesz mínden min
denben (IKor 15, 21). Addig is, amíg
majd egészen. :5edik egymást a vallás és
a hit, összetartozásuknak "minden idő

ben megfelelő" modellje Abranám áldo
zata. Bár Abranám személy szerínt nem
hitlt az örök életben, áldozatával mégis
rnegvallotta Istent, aki képes feftámaslZ
taní a halostaket.

Franz Joseph Schierse, a düsseldorfi
Patrnos kiadóvállalat Iektora "A názáreti
Jézus és az apostolok hite" címmel tar
tottá meg előadását. Abból indult ki,
hogy különíeges gonddal kell vizsgál
nunk Jézus történetiségét, mert ezen. áll
vagy bukik a keresztény hit. Ha Isten a
Szentírásban emberek által, emberi mó
don beszéet, ha Isten ígéí emberi nyel-

veken lS'zólaltJak meg, amint ezt a sugal
mazásról szóló dogma rtJanítja, akikor a
szentírástudományoan ils alkalmazhatók
azok a kri1JilkJai módszerek amellyekkel a
többi, pusztán emberi irodalmi emléke
ket K'utaitjuk. Nagyon rossz szolgálatot
tenne a keresztény hitnek, aki körűlzár

ná Jézust és az evangéliumokat, a kerí
tésre pedig táblát tŰ:lJDJe ezzé! a felirat
tal: ,,'l'örtenészeknek. tilos a bemenet".
Azt emé csak-el, amit míndenkeppen ell
akar kerülni: utat nyitna amitosznak,
meseszerüve tenné az evangéüumokat
és rnondaí hőssé, degradaíná Krisztust,
Nem Lehetünk eléggé hálásak az egyházi
tanítónívatalnak, hogy alI. vatikáni zsí
natori hozott döntéseíben elismerte a tör
ténelmi-krítíkaí módszerek szükségessé
gét és jogosultságát a Szennirás kutatá
sában (Hittani rendelkezés az isteni ki
nyilatkoztatásról, 12. p.).

Amennyire helytelen kívánság, hogy
az evangéliumi anyag legkisebb részlete
is megfeleljen a történeírniség mai köve
telrnenyeinek, ugyanilyen elhibázott
szkeptícízmus lenne, ha valakisemmirt
sem tartana már biztosnak és feladná
az egész keresztény hitet. Az ilyen radi
kális elutasítás mögött infantilis dac
reakció húzódik meg, amely a "minden
vagy semmi" elve alapján a semmit vá
lasztja pusztán azért, mert az "egész",
nelveseobenamn ő annak vélt, nem iga
zolható történelmileg. Abból, hogy a leg
újabb kutatások szerint Jézus nem Bet
lehemben, hanem Názáretben született,
nem következhetik, hogy az íűyen és
efféle részletek miatt, elvessük az egé
szet. Az evamgeíísta a maga médján na
gyon is mély történeti valóságot akal!1t
kJifejezni Jézus betlehemi születésével,
Az újkori hístoricízmus bűvőletében élő

,~eresZltényeket mihamarább fel kellene
viiágosítanunk arról, hogy az evangélium
nem akar modern értelemben vett törté
nelmi értesülést nyújtaní ; arniből persze
nem az következík, hogy nem történtek
állnak az eva\lgélittmi elbeszélések mö
gött. A protestáns-líberálís teológia il
lúziója volt a "történelmi Krísztus-kép"
megrajzolása; az evangélísták mindig a
hit szemével nézték Krisztust és' a hús
vét után történtekből értelmezték a hús
vét előtti eseményeket is. Sohasem lesz
módunkban a hit Krisztusától tökélete
sen elválasztanunk a történelmi Jézust
"a!:i test szerínt Dávid nemzetségéből
születott, de a:kH isteni természetc sze
rínt, halottaiból való feltámadása óta,
Isten hatalmas fiául rendele" (Ró 1, 3-4).

Hangsúlyozta az előadó, hogy az ős

egyház nem törekedett az evangéldumoíc
tárgyi különbségeinek kiegyenlftésére;

121



· cl.()~ti.zá1ás helyeüt azeaz u1JaJt válasz-.·
rotta, amely az újszövetségi írásoik ká
nonjához vezetett, Ebben azután helyeit
kaptak a legkülönfélébb ü-ányzetú, célú
és nézőpontú írások is. Az Újszövetség
szerímt Jézusban hinni annyi, mínt Jé
zust !követni. Az orthodoxia egyetlen iga
zolása. az ortnotmuxis: "Mit mondjátóik
nekem: Umm, Uram? - és nem teszi
tek, amst mondok... aki hozzám jön,
hallgatja WllÍJtásomat és tettekre is vált
ja" (Lk 6, 46). Rendkívül elhibázott lel
Kipásztori stratégía lenne az, amely mín
den erejével távol akarná tartaní híveitől

a szentarástudomány LegújiaJbb eredmé
nyeit, ahelyett, hogy előkészítené őiket a
kiritii.lkiai módszerrel való elkerüQ:hetetlen
taIlá.JJlcozásrra. Korunk ínségeí és szükségeí
sokkal iObbet követelnek holmi teológiai
átél'ltékiewésnéll vagy a pusztán indivíduá
lds erények gyakorlásánál.. Jézus az el
nyomoetak, jogfosztottak,kisemmi:zlel1ltek
melíé áIlH. "A rendkívül kmtikusan rea
gáló valág nyilvánossága döntés elé állít
rnínket, keresztényeket: vagy vegyük Ilm
molyan végre Jézus szándékait és utasí
tásadt, vagy pedig mondjunk le arról,
hogy komolyan vegyenek minket az em
berek" fejezte be szavait.

Karl Lehmann maínza dogmatika pro
fesszor előadása egyben az egész konfe
reneia mottója is volt: "Adj számot hi
tedről". A Jcinyilallkoztatás megkívánja,
hogy gondolkozzunk: "Mindig álljatok
készen arra, hogy megfele1jleteik rnínden
kinek aki reménységtekről kérdőre von
titeket" (1 Pét 3, 15). Az újllkori hitvé
delem azonban, - azt hivén, hogy a hit
megalapozása eíválasztható magától a
hittől - beleesett ellenfeleinek híbájá-'
ba, a racionaüzmusoa, Olyan természetes
alapokat ikeresettame1yeik valójában ha
más biztonságban ringatják a hívőt, ben
sőleg sziintetik meg éstulajdonikJéppeni
erejétől fosztják meg li hitet. A hit meg
alapozása és maga a hit, 'JroIcsönösen
megeLőzik egymást; a tett logikája nél
kül nem látható be a hit logíkája sem.
Az emberi érvelések és áJ.lásiJhg1a1ásoik
legmélyén az életről és világról szerzett
végső tapasztaíások állnak' ezekre a Ita
pasmalásokJra. 'kell hiV'a1Jlw~unk,ha való
ban szémot aikiarunk vetni hironkkel.
Formálís számvetés helyett magát a va
lóságort klel1 megkérdeznünk és a hit fé
nyében értelmeznünk, A teológia nem
más, rnint e tapasztalások Iefordítása az
emberi nyelvre, Nyelvünk elégtelensége
miaJtit lehet valakinek hiteles tapasztalása
anélkül is, hogy helyesen beszélne róla.
Aiki 1lürelmesen viseli a lét halálos fá
radságát, . aki belenyugszik az élet lassú
Iemorzsolódásába, aki nem áll elJlen mín-
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denáron ti haJAiook, az akköe is hisz J é
zus üdvözítő haláláoan, ha nem jól be
szel róla. AJki pedig felismeri az emberi
egzisztencia alapvető igényét az értelmes
segre, ami már nem eíégítnetö ki terrné
szetes úton, az nem igen lehet rnessze at
tól, hogy megvallja Krísztus föltámada
sáto

Ezután kiemelte, hogy a hit megalapo
zása nem nélllkülöz;heti a hit rövid meg
fogalmazását, Rahner-t Idézte: "Amint az
ember egyéni életében találkozik olyan
szavakkal amelyek teljesen elkötel,ezik,
míközben :kifejezik am, ami éppen akkor
[és azáltal] valósul meg, hogy lcimondjuk
őket, az Egyház is ismer olyan szavakat,
amelyekkel önmagát ígéri oda az ember
nek azáltal, ami a lényege; hogy Isten
írgalmának és szereteténes, a jele míri
den ember számára" (Schriften zur Theo
logie, VIII, 163. o.). Igy szükségesek hi
tünk számára azok a szavak, amelyek
nemosak hitelesen értelrnezík, hanem ma
gukkal is hozzák azt a valóságot, amit
kifejeznek. Századunk nagy felfedezése,
hogy a tulajdonképpend valóságok (én,
szeretet; stb.) nem definiáJ:hatóik (v. ö.
Schelsky: Ist die Dauerreflexion institu
tionalisierbar?). A hit is azoik közé a va
lóságok közé 'tal'ltozik,amelyekiert: nem ér
het utol semmiféle deíínícíó. Aikikor lesz
nek szavahíhetök a keresztények, ha nem
színíelnek hamis biztonságot. Különösen
ál~ ez a papokra, akik olyan szereneset
lenségnek tarltjá!k hitük megkísértését,
31rrÚit rnéíy hallgatásba kell burkolniok,
Ezzel azonoari éppen az eííenkezőjétérik
el annak,amit 'akarnak. A hívekben
könnyen jámadhat olyan benyomás, mínt
ha a sz'Uárdhi.lt az egyházi hiv:atallvise
Lők kiváltsága és előjoga Lenne, akik so
hasem 1lévesztik LsOOnrt szemeik elől. Tu
datosankiihívó kijel€illtését e szavakkal
támasztotta alá: "Talán azért kong oly
üresen igehiedetésünk az olcsó meggyőző

déstól és semmitmondó fölénytől, ment
nem vagyunk eléggé igazak ahhoz, hogy
megmutassuk sajáthiltÜll1ik ínségét és az
ettő[ elválaszthatatlan reményt is".

Rudolf Schnackenburg würzburgi bib
likus, egyetemi tanár, a Pápai Szeritírás
bizottság konzultora az egyház üdvözítő

feladatáról beszélt. Amíiyen nagy súlyt
helyez az Újszövetség a mísszíóra, olyan
nagyvonalúan kezeli az egyréni üdvösség
kérdését. Jézus igazi tanítványai mínd
azok, akik, bár még nem érte el őket a
mísszíó, de már teszik azrt;amit Jézus kö
vetőitől kér: "Bizony rnondom ne~teik:

Amiit ,e Iegkisebb testvéreim közül egy
gyei is tettetek, velem tettétek," (Mt 25,40).
Az ősegyház nem ismerrt más mísszíót,
mtnt Krisztus követésének teljes váíla-



1ásárt, bár rnent volt az intézményes szűk

kieblusel?J1JÖ1: "Ez jó és kedves üdvözítő

Istenunx szemében, aki azt akarja, hogy
rnínden erncer üdvözüljön és eljusson az
igazság ismeretére" (1 Tim 2, 3). Az egy
haz míssziós !küldetése a jövő nemzedék
hez is szól, ami megkívánja, hogy komo
lyan vegyük a fiatalok k1"iltikáját az egy
házban.

Szent PM szavai: "Úgy tekintsenek
miiDJket, miillt Krisztus szolgáít és Isten
titkainak megbízottaít" (1 Kor 4, 1) nem
a szentségek kiszolgáltatására, hanem Is
ten igédnek hurdetesere; a kiengesztelődés

szolgáíatára vonatkoznak: "I,sten ugyanis
Krísztusban kiengesztelődött a világgal
s nem számítja be bűneinket,.sőt ránk
bízta a kiengesztelés igéjét" (2 Kor 5, 19
20). Pé~reértené tehát a pap hivatását az,
aki,e~sősorban a szentségek kiszolgálta
tóját .látná benne. Nem lehetünk eléggé
hálásak a zsinatnak, hogy újból ráírányí
toeta fígyelrnünket az Ige szolgálatára:
Isten szava tisztító erő lés az isteni élet
esirája bennünk (1 Thessz 2,13). Ezt azért
is fontos hangsúlyoznunk, ment nem uta
sítható el eleve a szentséggeí való mági
kus visszaélés lehetősége sem (1 Kor 10,
1-13).

Végül kifejtette, hogy az egyház külső

megjelenése elmarad az iránta támasz
tott jogos 'kiövetelményektől.A kereszte
nyeket is meggondolásra kell, hogy kész
tesse .az ifjúság lázadása az intézménye
síte1Jt tekíntélyek elíen. Az egyházban
sokféle hivatal van (Et 4, ll), de a fun
damentum Krisztus: ,,0 az, aki az egész
testet egybekapcsolja és összetartja a kü
lönböző ízek segítségévei és minden tag
arányos együttműködésével." (Et 4, 16).
BáT a demokratizálódás az egyházban
kétértelmű jelszó, méglis el kellene j ut
nunk oda, hogy végre lsten egyszerű

népe is szóhoz jusson az egyházban,
Heinz Scttuster saarbrückeni professzor

a hit rövid összetog~alásá1'ólbeszélt. Még
~kor is meg kell kísérelnünk ezt, ha má
atta a Rahner-epigonok közé sorolnak
minket. Az 'Hyen rövid összefoglalás nem
jelentheti az egész keresztény hitrendszer
miJniatürizálását, és természetesen annyi
féle, ahányan pr6bá'LkoZllaik vele, rnert a
maga hitét foglalja össze míndenkí, Ez
azonban nem róható fel híbául, mert en
nek, az összetogíalásnak nem az a célja,
hogy felvilágosítást nyújtson a hitről, bár
nem Lehet csupán a beavatoetak számára
érthető ezoterikus formula sem. A hit
rövid össeefoglalása nem szorítkozhatík
pusztán elméleti síkra sem, mert Krisz
tus igazsága nem választható el Krísztus
etikájától.

Majd előadott egy Ilyen rövid őssze

foglaláét. 1. A kereszténység hisz az em
berben,akinek örök jelentöséget kölcsön
zött az a Titok,akit Istennek mondunk,
és akii Jézus Krisztusban kijelea.1Ite1Jte azt,
ami századok óta el volt rejtve az embe
rek elől. 2. A kereszténység hisz abban,
hogy Lsten elkötelezte magát az ember
meídett; nem ejtheti el az embell'lt anél
kül, hogy ne ejtsen el sajátmagából is
egy darabot. 3. A kereszténység hisz ab
ban, hogy Isten abszolút hűsége kísérí az
emberi életet, amelynek ezért jövője van;
a feltámadás az egész ember, a mennyor
szág az egész emberiség jövője. 4. A ke
reszténység hisz abban, hogy ennek a
jövőnek a reménye foghatóan jelent meg
a ,törbélnelemben. Aki remél, az már bir
tokolja az eljövendőt, ameíyet nem ve
szíthet el senki más, csak az, aki feladja
a reményt és ezzel lemond a jövőrol. 5.
Végül ra kereszténység hisza:bban, hogy
Isten minden embert szeret, Az egész
emberiség jövőjének reménye az egyház,
'amelynek az a hivatása, hogy hirdesse
az irgalmas Isten megváltó igazságát, fel
'keresse az ember elhagyatottságát, védel
mezze szabedságát és begyakorolja az
embereket az üdvösségbe.

Joachim Illies, a Max Planck-Intézet
schlírz-I kutatóíntézetének vezetője, ra
Paulus társaság evangélikus elnöke, ra
biotechnika eredményeiről és veszede~

meirő~ beszélt.
A tudomány és a hH százéves skizmája

többet nyomcet a latba mínden feJ.ekeze:1Ji
szakadásnál. A nagyközönség szemében
a tudomány javára dőlt el a küzdelem,
s most a tudósoktól várja a VJilág azt,
amít csak a papok adhatnak meg n~ki.

A tudomány embereinek kényelmetlen
ez a szerep, mégis egyre gya/krabban
hagyják el labcratór'íumaúkat, hogy elő

segítsék a világ értelmezését. A szívátüí
tetesek metafízrkaí meghökloenést keltet
tek: úgy tűnt, hogy a hideg és:z lassan
megszüntetí az embert, ment éveeredes
metafi~kaIi. bizonyosságait dönti meg. A
biológus szemében mindez nem újság,
hiszen az idegen élettel való manipulálás
egyidős 'az emberrel. A fogamzásgátíás
olyan régi miillt az emberi kulrtlúra, leg
feljebb az, eljárások elegancíáján változ
1laJttaJk. az évszázadok. A követlkJező nem-,
zedék nemosak a fog,amzásgátIá:SI:, hanem
a születendő gyermek nemének megha
tározását is olyan .magátólértetődőnek
tartja majd, mint napjainkban a himlő

oltást,
Ismertette a biotechnika már elért és

[ogosan várható eredményeit, A mester
séges megtermékenyítés ma már egészen
köznapinakInOlIldható. Legfeljebb attól
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borzadunk meg, ha arra gondolunk, hogy
a könnyen eltarható csírasejtek az apa
halála után száz vagy kí tudja hány éV\
múlva is feWhiasználhatÓlk t~ékenyítés-.
re. Idegen petefészek átü1Jtetése, megter
mékenyült embrió ínplansálása sem okoz
már különösebb nehézséget. Ebben az
esetben azonban a szülőanya már nem
mondható új!SzÜi1ötte biológiai anyjának.
Az új kísérletek egyik következménye,
hogy az emberi nyelv felmondja a szol
gá:laitot, annak kífejezésére amí a labora
tőrrumokbantörténik Szűznemzéseknem
csak petesejtekben, hanem csírasejtek
ben, sőt egyéb sej~ben is keresztüíví
hetők. Egy béka belének egyetlenegy
sej1Jjéből sdkterülit például egy teljesen
kifejiletJt második békát Iétrehozní. Tech
niik:ailag megoldható, hogy petesejtet pe
tesej'1Itel, csírasejtet csírasejttel terméke
nyí,tsenek meg. Az utódotonaíc ebben az
esetben két apja van s egyetlen anyja
sincs, vagy fordítva. Nincs messze a meg
valósulástóí Huxley víziója (Szép új vi
lág): rbudUlIlik arról, hogy több száz lom
bdikJban nevelt embrió elérte a hatodik
hónapot és a 300 grammot,

Roppant érdekes kísérletek során egy
egy fehér-egérpártól és szürke-egérpár
tóll származó ernbriót egyesíltetit:eIk, és a
két egyesiÍ'tetit embrióbó:l egyetlen egész
séges feketecsfkos Tehér-egér letit. E si
keres kíséríetek alapján egyes. amerikai
biológusok az ,,'algenia" (az alkími,a mód
jára képzett szó) tudományáról álmodoz
nalk. Amint az alkírnía új anyaget kere
sett, az aígenía új. !lénYelkEltal~ot. Már
nincs messze az idő, amikor emberi tu
lajdonságokat ju1J1JaúhaJtnak állatoknak,
vagy állati tulajdonságokat embereknek,
TechnilkJai!lag megoldható egy emberi
embrió és egy állati, mondjuk gori:lla

embri6 egyesítése is. De hogyan nevezzük
az ebből származó para-emberi lényeket,
s életképtelenségük esetében szükségke
resztelést, vagy inkább kényszervágást
kell-e végeznünk?
Előadásának második felében arról be

szélt, az előadó, hogy ezek az ijesztő le
hetőségek felelős erkölcsi állásrfo'glalást
követelnek meg tőlünk, A mai embert
nem veszi körül az előre meghatározcet
erilrok:sIi rend, neki magának ikell ezt a ren
det megalkotrua, Remélhetjük talán, hogy
a tudósok abbahagyják kutatásaíkat és a
tengerbe dobják [egyzőkönyveíket, rnínt
Tartaglia velencei rnatematíkus, aki meg
rettent felfedezésének pusztító erejétől?

(De később e:mlékezete alapjén mégis el
készítette azt a fegyvert, amikOIr a törö
kök ostrom aíá fogták Veleneétü Senki
se várjon erkölcsi receptet, Inkább fogad
ja meg Plátón tanácsác: mér:legelje, hogy
milt tegyen; közben azonban ne feledkez
zék meg arról, hogy ő maga is rnegmé
retik. A legfontosabb az emberi nagyko
rúságra és felelősségtudatm való nevelés.
A keresztény ember bízik a jövőben,

mert erre kötelezí reménye. Bízik abban,
hogy az az emberiség, amelyik túléli az
emberi önmarrípulálás gyilkos lehetősé

geit, ismét rátalál a .tudomány és hit egy
ségére. A szabadságra ítélt ember ment
hetetlenül belezuhan sajárt; szabadságának
szédítőmélységeibe, ha. nem nézhet fél alr

Da a legvégslŐ szilárd pontra, ami nagyobb
az embernél. Vagy megtalálja az ember
azt, aki nagyobb nála és akiben megka
paszkodhatík saját szabadsága ellenében
is, vagy menthetetíenül elpusztul saját
emberi lehetőségeinek végtelensége rmí
aet,

PARHUZAMOS ÉLETRAJZ: AUGUSTIN BEA ÉS KARL BARTH

Közel egyidőben távozoet az élők sorá
ból a rómali katolíkus egyház és a. refor
mátus egyház egymáshoz korban is kö
zelálló két kiemelkedő alakja: Augustin
Bea bíboros (I881-ÚJ68) és Karl Barth
(1886-1968). Talán még nem éXlk:erett el
az ideje annak, hogy a két 'meresztény
egyház nagy fiairól olya:n~éle párhuzamos
életrajzomat írjunk, mint amilyenekert
Plutarchos hagyott ránk a görög és a ró
mai töl.'1lén'elem nagyjairó!l. Bea és BarttJh
szerepe más-más természetűts volt, sem
hogy pályajuk összehasonlító életrajzok
ban lenne összefoglaíható, mégsem erő

sZJalkolt taíán, ha megkísérlem együr1lt
idézni feU emléküket,
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Ami összeköti őket, az a szentírás sze
retete. Bea bíborost zsinati működése

után az egység bíborosának nevezték
ugyan, de klnevezésekor még inkább a
bjJblia bíborosa díszítő [elzővel Illették.
Nem ok nélkül, hiszen élete jelentős kor
szakat (1930-1949) a Pápai Bibliai In
tézet igazgatóieként élte végig s ez alatt
valósággal megújítouta a már-már elavu
ló kiatoli,kus bibliakutatást. A katolíkus
szentírás-tudománynak Bea nevével ösz
szenőtt csöndes forradalma nélkül nem
születhetett voína meg a ikinyila1Jkozta
tás forrásadról szóló zsinati okmány és
Barúh nem mondhasta volna: Nem a vi
lág dolgai vagy más egyházak iránt tanú-



sÍJtcxtJt érdeklődés volt a zsinat legügye
Iemreméltóbb mozzanata, hanem az, hogy
a katoMkus egyház újra. az evangélium
igéje felé felé fordult. Tény, hogy Barth,
aka a I~atoNikrus teológiát ifjabb !kJOrában
"az AinItikrisztus kítalálásának'" tartotta,
nagyon kedvezően fogadta azt a hang
súlyeltolódást, amely a szeeitírás szavá
val történt a Ikatoliikus hi,trtudomány ze
nekarábari. A néma karmester éppen Bea
bíboros vallt.

Bea egy badeni ács és asztalos egyertlen
gyerrnekeként látta meg a napvilágot
Riedböhrírigenben, nem messze a Duna
eredetétől. A gyenge és vékony fiúcska
é!lertéérlt nem sokat adott az orvos, mert
tüdejét már tizenegyéves korában meg
támadta a tbc. Bea egész életében küz
dött a tuberkulózissal. de legyűrte és még
Róma éghaj<latát is több mint negyven
évig kibírta. Sassbachban, majd Konstanz
ban járt gimnáziumba és RasrtJattban, az
ottani érselkii gimnáziumban érettségizett.
Egyetemi éveit Frelibur'gJban és Irmsbr'uck
ban, majd Berhnben töltötte el. De már
az érettségi. után elhatározta, hogy a je
zsujta rendbe lép. Az aikkori Vilmos csá
szám birodailom'ban azonban még nem
működhettek a jezsuiták, akiket a kultúr
harc idején ikizál11Ja'k az országból. Beának
tehát a holíandíaí Valkenburgban rnű

ködő [ezsui.ta kollégiumban kellett je
lenrtJkezrnie. 1902-ben lépett be a rendbe
és l!112-ben szentelték pappá. Kilenc év
vel később már az újjálalapított délnémet
jezsui'ta tartomány házfőnöke. Három év
múlva rendje Rómába hívja egy rendi
kollé'g]ium vezetésére. í924 6ta tehát Ró
mában él és a Gergely Egyertem€lIl szent
írás-tudományt ad elő s megírja múvét
Mózes öt könyvéről, meg a 82Jentírás su
gJaJlmazO<1Jtságáról. 1930-ban. a Pápai Bib
liai Intézet élére kerül. XI. Pius és XII.
Pius bízadrnéból voltaképoen ott készül
fel arra a munkára, arnihez osalk harminc
év múltán, XXIII. János pápa oldalán
fo?ihat hozzá: a keresztény egység és a
többi vallások iránti türelern aJ1.aJpjainalk
lerakásához.

G)~akiran megfeledk'ezün1{ arról, hogy
ezeknek az alliapoknak a lerakásár milyen
hatalmas szellemi munka kJés,zítette elő.

A bibliai intézetet X. Piu.~ még azért ál
líto,tta fel, hogy ,küzdjön a századforduló
modernízmusa és a racionalista biblia
kri!tika ellen. MunkájánaJk egyoldald'am
hdtvédő j'eHegJe azonban hovatovább tart
hatatlallmá vált. Bea XI. Pius kifejezett
óhajára szakított ezzel a magatartással
és a Slzentí,rá'skutaJtók egész nemzedékét,
(nálunk például G-örgényi, Radó és Szö
rényi professzorokat) nevelte arra, hogy
a korszerű tudomány követelményei alap-

Jan vizsgálják a bibliáIt, felihasználva a
régészet, l~el,eti nyelvészet és az összeha
sonístó vallástudomány er-edményeit. Ne
kiik szólt elsősorban XII. Pius 1943-ban
kiadott Divino afflante spiritu kezdetű

körlevele, amelynek összeállításában neki
is j,elentős része volt, A körlevél valóság
gal felszabadította akatolikus tudósokat,
s arra ösztönözte őket, hogy a 'szentíra
tok érteimezésével "közelítsék meg .azo
,kJat a nehéz kérdéseket, amelyek mind
ezideig nincsenek. megoldva".

Ezeken a hasábokon. amelyek ma is
őrzik a zsoltárfordító Sík Sándor errrléke
zetét, ne feledkezzünk meg Bea egy' na
gyon jelentős munkájáról, aJmit munka
társaival együtt végzett: Latin zs,oJitár for
dításajról. Sok igénynek kellett ezzel ele
get tenni. Több száz helyen kellett az ere
deti héber szőveg hítélességét vísszaálií
tanía, többszáz helyen a helyes, laJ1Jin ér
télmezést érvényesítenle, a bonyolultabb
helyek magyarázatát olyanok számára is
kífoiezníe, 'alkiik nem régészek, kiemelni
belőlük a dogmatikai tanítást azoknak is,
akik nem szentírás-magyarázók. Végül
meg kellett őrizni a zsoltárok magasren
dű költészetét és imádság [ellegét.

Augustiri Bea felhasználta tudományos
munkásságát arra, hogy az igazi együtt
működés szellemében érínökezzék az or
todox, a protestáns, a profán és a zsádó
bibfiakutaitókkal. Részt vett nemzetközi
szentírás-tudománví konferenciákon és
összejöveteleken és személyes érintkezés
be került olyanokkal. aIkiiIkett megiMetett
a protestáns ökumenikus mozgalom. Tet
te, ezt az a tudós, aki XII. Pius meghitt
szellemi köréhez tarlozorbt, 1945 óta pe
d5,g' haláláíc gyóntatóia valt a magányos
pápárink. J949-ben a Szenit Officium ta
nácsadója Ileitlt és hat hónap múltán már
is megjelent ahivaltal nevezetes megáHa
oítása : A Szentlélek hatásoslan működfk

a protestáns ökumenikus kezdeménye
zésben.

Míridez önmagában is elég ler1Jt volna
egy életmű számára. De Augustín BM
életének nagy korszaka aikkor bontako
zott csak ki igazán. arnikor XXIII. János
pápa kdneveete bíborossá (1959), majd
annak a ti'tkárs'ágll1'ak az élére, amely hi
vatva lesz más keresztény egyházakloo.[
és lk'Özöss:ége!klkel kapcsolatokat tbar1tIani és
fenntartani. A titkáriság rmmkáiát Bea
bíboros úgy határozta meg, hogy annaik
tevékenven kell részt vennie a keresrlltény
egység munkálásában. Nagyban és egé
szében neki köszönhető, hogy három je
lenliós zsinati okmányt végleges, forrnába
lehetett önteni, így az ökumenízrnusról
szóló dekeétumot, az egyiház és a nem
keresztény vallások viszonyára, valamint
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a vallásszabadságra vonatkozó nyilatko
zatot.

A zsínet áaotalános ülésein négy kirne
rftő jielentést terjesztett élő. 1963. novem
ber 19-én az ökumenízmusra vonatkozó
szkérnánaík ahhoz a fejezetéhez szólt hoz
zá, amely az egyház magatartását hatá
rozza meg a 'zsidó nép irányában. Nagy
tárgyilagossággal adta elő, mi mindent
kapott az egyház a lkiválas:moitt néptől,

eroteljesen szembefordult az egyházi gyö
kerű antászemítízmussal és behatóan
megtárgyalta a felelősség kérdését Krisz
tus haláfáéot, Ugyanerre a témára tér
vissza 1964. szepternber 25-i [elerrtésében,
a zsidókra és a nemkeresetényekre vo
natkozó nyilatkozat új szövegével l{,a,p
csolatban. A többi nemkeresztény vallás
telkintetében három gondolatot emelit ki:
Isten valamennyi ernber atyja, az embe
reik mind testvérei egymásnak, el kel!
ítélni a fajok és népek bármíféle hátrá
nyos megkülönböztetését.

Bea bíboros megnytlatkozásait három
vonás jcl:uemzi: 'körültekintő valóságér
zék, mély hi11tudományi- és szentírás-ís
rneret, továbbá állandó szemmeltartása a
zsinat leNmpásZJtori és ökumenikus céljai
naJk. Ez a valóságérzék ihatotta át akkor
is, amikor előkészítettea keresztény egy
házfók és a pápa talábkozásaít; amikor
határozottan kiáUt a breviárium reform
jáért és a népnyelv bevezetéséért a litur
giában. Gyakorw.ti előrelátására jellem
ző, hogy ó sugallta a püspöki színodus fel
á11ításM. amikor 1963. november 6-án a
bíbldából merített érvekkel okolta meg a
püsnökí koNegialitás elvét.

Mlndezt jóval túl la nyolcvanon. De az
e~g-tl1!kársá,g tavaly novemberi ülé
sein már nem tudott megjelenni. Novem
ber 14-éneszméletét veszbette s csak rö
vid időre ihpr1J magához, hogv fogadia VI.
Pál pápa látogatá'sát és áldását. Két nap
múlva meghalt. A Szerrt Péter bazílíká
ban felállított ravatalát híbolI'OsOik. pátrí
ár'kálk. la keresztény egyházak képviselői

állták körüL Az egyh~zak világtanácsát
Visser't Hooit k'épviseHJe. Blake, a jelen
legi főti,fjlak Beár61, mínt az ökumenikus
mozzalom egyHi' legnagyobb útt,öróiéról.
emlékezett meg, aki a keresztény egvhá
zakon belül az egységre-törekvés jeIké
pévé válit.

Hadd emlftsem mea, hogy Augustdn
Bea bíboros Mihelics Vid kérésére cikket
küldött foly6iratunknak, amely azt 1966.
évi ánrili'si számában köeölte. Nvolcvan
ötödik születésnaniára az '(jj ember és a
v"iaiiia szerkesztősésreelküldte neki j6kí
vánsáaait, Válasz-levelében többek kö
zÖ<tt ezeket írta: "Minthogy pedig most la

zsinat után rendkívül megnövekedtek

126

azok a feladatok, amelyek elé a tdtkárság
került, még nagyobb a szükség arra a tá
',TIogat~sm, amelyet az ima és az áldozat
Jelent.

Talán semmi sem vezet át jobban Bea
életének ismertetéséból Karl Barth, a
század legnagyobb protestáns génruseának
és a katolíkus htttudománv egykor oly
kemény bírálójának méltatásához, mint
azok a szavak, amíket éppen Bea bíboros
mondott Rómában 196-3. januá,r 13-án a
lelkiísmeren szabadságról. Bea rámuta
tott arra, hogy a vallásháborúk az igaz
ság iránt tévesen értelmezett szerétet el
tévelyedései voltak "Az ígazság szereteée
- mondotta a bíboros - az ember sre
retete nélkül türelmetlen és visszataszító.
Az emberszeretet igazság nélkül vak és
nem maradandó ... Meg kell tanulnunk
annak megértését, hogya valóságnak
ezer kűlőnbőző aspektus/a, ezer külőnböző
oldala van, míg az egyes ember tudása,
még ha nagyon tehetséges és belátó em
berről van is szó, alig tudja egyik vagy
másik oldalát megragadní."

Barth-ról eimondhatjuk, hogy igen te
hetséges. egyenesen zseniális, ember volt
és hatalmas erővel ragadta meg az igaz
ság egyik nagyon jelentős oldalát, abban
a tízenktlenc-húsz kötetes, 9000 lapos
"Dogmatiká"-jában, amit Daniel-Rops, la

katolilkus történetírás kimagasló a[akja
Szerit Tamás Summá iával mért össze.
Azok a katolikus tudósok, akik Barth
aUg fe'1mérhetó életművéről íntaík, Bea
szellernben dolgoztak és Kurt MarU. mes
terének nyolcvanadik születésnapjára írt
ünnepi diklb§ben megállapította róluk,
hogy ők írták Barthról ,.a legszakszerűbb

és lesértékesebb könyveket".
Valóban, katolíkus oldalról igen sokat

foE'lamwztak Barth hifitudományávaJl és
olyan kato"Lilkus hittudósok, rnínt Hans
Urs von Bauhaza«, Hans Küng, Yves
Conaar és mások is messzemenően érté
kelték korszakos jelentőségű működését,

Ez: a tény maga is él,els fénnyel vHágít rá
a zsinatot megelőző csendes szellemi
munkára, aminek ezvík fő képviselője

éppen Bea bíboros volc és a katolikus hit
tudósoknak arra a készségére. hogy meg
nyiljanak a bátor és igaz gondolatok
előtt.

Karl Barth [elentőséze csak akkor vá
lik érthetővé," ha fel idézzük, mennvire
kiüresedett a századforduló idejére az a
protestáns hibtudornánvos irányzat, amely
mínd nagyobb fi~yelmet szentelt a libe
rálís és vallásellenes eszméktől áthatott
filozófiával és lélektannal való kapcsola
tának, ugvanakkor pedig mindánkább
szem elől tévesztette a maga sajátos for
rásait: a szeritírást és a reformátorolcat,



Egy 1910-ben, Beelínben tmtott protes
táns kongresszuson úgy látszott, hogy ez
az elvílágíasodott irányzat győzedelmes

kedi~ - amikor a rorduíat bekövetke
zett. Ez pedig Barth nevéhez fűződik

Kiad Barth Bázelben született; Bernben
nevelkedett, Berlínben, 'I'űbtngenben,

Marburgban tanult. HaJ.lgatta a híres
Harnack: előadásaít. Harnack teológiájá
ban míriden eítolódott Isten atyai jósága
felé. Krisztusról, az istenemberről szóló
tant az evangélium elfaj2lásánalk tekin
tette s azt a görög, római 'kuI1:űra, a hel
lén világ káros hatásának teikintette. Úgy
vélte, hogy nem a Fiú, osak a jóságos és
szerető Atya tartozik az evangélium ta
nÍltásáJba, hiszen Jézus is csak őt hirdette.

Barth ezt a 1Jel1Jogást támadta meg. Teo
lógiája Isten aibszoll1t villágfölöttiSlégéból,
mindenhatóságából, "egészen más" voltá
ból Indult ki. s em a feUsmerést a vég
ső!k:ig 'hajtva azember szerepét az üdvös
ség: történetében nem érifékelte oly mér
t~ben, mínt a slkolaszfilkus' teológia em
berszemlélete. Teológiájának ez az em
bell' ezerepét kissé alábecsülő.pesszlmásta
vonása ez. am~t Rüssel an,tíhumanistánalk
véU és Barth éppen a slkolaszt:ikus hit
tudomártvnak az lemJber jelentöségét ts
loíernelő vonását f,té1J1Je el, mondván. hogy
ez a Ikatoliikus teológia "az Antikrisztus
kítalálása" . De Barth dialelkltikus, teoló
gus. Dhrl,ektjikájában a tétel, a teremtő

Isten. 11 tererntett rend szervezőie. a föl
tét,le!l1 Úr; az ellentéte,] 11 vétíkében bu
kott ember: a színtézts viszont - Krísz
tus. alki a kozmosz kulcsa, rnert berme és
á~It13,]a érthető mea a kereszténv hittudo
mány mlmden téotJple. Il bűnös ember ('Slak
benne é" általa lehet hasonlóvá TSltf"nheo:.
Igen. él Krismusbll vetP't1t; hi,t révoo. Barth
s7.e1rint az 110: eszköz. ;J.m",ly fl. mef.!'ismel'Ps
eltps7, mp'?:eiét meP'nvJti,a számunkra: a
Mt. Ao: úgVlnpvezett' HberaIi's nrotestáns
tJeol6g:iávflll szemben visszaáillíto1ltR II hit
Ártéikét mInlt a meeísmerés módtát, A hit
és a tu (l ománv. il, liTrt és a történelpm hí 
res ellentétei túlhaladotenak tűnneik szá
mára.

Barthot az 6!lkpreszténv tanítás. a re
formátoroncf!onoolat,ai ihlet.ték. sót a ka
tAYlikus Canterbury Szent Anzelmhez
(1034-1109). a skolaszoika atyjához nyúlt
vissza és a KrisZJtusról szóló tanítás vál,t
dosmatíkáiának alapjává. Ezt a Krtsztus
központú s:remléletet. amelyről a magvar
katolíkus hivők is oly sOlks,zor hallbatt1laik
már a Sizenltbes~delkien, terrmlés?Jetesen
nem Barth "találta ki." Megvan ez kez
dettől fogva János evangéliUJmában, pél
dául Fülöp és Jézus pánbes7kdében, ami
kor Jézus Icijelenti, hogy aki őt látta, az

lMma az Atyáit is. De ennek a gondolat
nak bátor hirdetése, tudatosítása - rész
ben még a katol[kusok körében is - ne
IkJi köszönhető, Egy hosszú életen át ezért
dolgozout.

Barth egyetlen vallásfelekezet és is
kola iránt sincs eíkötelezve az egyes kér
désekben; így például a személyes eleve
elrendelést, ezt a kálvini téteIt nem fo
gadja el, s azt csak Krtísztusra vonatkog
,tatja. Minden hitvallásból és, írányzatböl
a legjobb felismeréseket nagyszabású
ökumenikus egységbe fűzi össze, KarIl
Barth csaknem összehasoníűthataflanul

ökurneníkus . teológus, akivel' _ka1XJili'lms
részről persee még sok míndent tisztázná
kell. De ha ma ..:8 megfelelő idŐ távlatá
ból tekintünk Barthnak a modem libe
rális teológíával vívott harcára, cSlQdálat
és tíszéelet ébred beanünk iránta" - ír
ja Albert Brandenburg paderborní kato
lííkus professzor. Hans UI"S von Balthazar
szerínt pedig két dolgot míndenesetre
joggal áJllapíi1lhatunik meg róla: neki kö
szönhető ..a protestáns gondolatok leg
erőtel'iesebb ikimun'kálása és a katolikus
gondolkodáshoz 'történő legerősebb köze
ledés."

Daniel-Rops a történész bizonyosra ve
szi. hogya keresztény híbtudománv Barth
után nem maradhat ugyanaz, mínt amri
előtte volt. "Ces Chrétiens nos Freres"
(Íme a mri kereszténv testvéreink) című

könyvében így íepemzi Barthot: ..6 volt
az, akí ',s~iink láttára er6rtel lesen és
csaknem profetikus előlr'el~tásJS,al gyöke
resen átrajzolta a református gondolko
dás térképét. Zömök, jÓll ldegvensúlyo
zott, az életnek örülőernber, Akine\{ ké
kes-zöld szeme vidáman csfllog vastag
szemüvege mögül és semmit sem szerét
Iobban, mint vítatkozn! barátaival, rni
közben szívja a pípáiát s íronlkussn meg
megcsiHol!tatja a bázeltek hagvományo
san éles, íröníkus [ellemvonásaít, És rá
adásul csodállato-slan csordultig van töltve
a szellern kincseivel: kultúra, munkabí
rás, keresetlen emberszeretet, bátorság,
érzékenység és művészi készség j'ellemzi."

Ezeket az élénken víldogó szemeiket, ezt
az ironilk'llsan vitatkozó hangot Magyar
országon is megismerték a Icl:lvinista
egyház vezetői. amikor a TIlagy hittudós
1948 tavaszán Magvarországon járt és a
hitlerizmus ellen vívott harcai,nak nim
buszától körülvéve nyílt levelet intézett
a magyar református I'lgyházban élő ba
rátaihoz, azt ajánlva I nekik taJ.áljanak
egY'enes és tis~tes'Séges megoldást az ál
lam és az egyház viszonyának l'ell'lde~

sére la nyHt szókimondás és aikeresztény
helytállás sze1lemében. E vililogó szemek
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kialudtak, barátságos papaja nem fűstö

lög többé szobájában, ahol reggelenként
Mozart zenéve szerétett ébrední (könyvet

AZ OLVASO 'NAPLOJA

Könyvet íl1t Veres Péter bölcs és balga
tag őseíndcrőj. Bölcs és balgatag könyvet.*

Ha olyan Okos ember, mínt Veres Pé
ter, hozzászól valamihez; akármiről le
gyen szó, sok bölcs dolgolt is mond róla.
De ha úgy szól hozzá, hogy nem sokat tö
rődík azzal, ami a dologról addig elhang
zoet: szükségképpen mond Iróla egy és
más balgaságót is. De okos embernek még
a balgaságal is elmernozdítóan hathatnak.
,A könyv ajánlással kezdődik, az aján

las pedig ezzel: "Van nekern egy nagy
adósságom, Mí'közben a fél világtroda
lomról s benne a történelem sok nagy és
fontosnak érzett eseményéről. embereiről
és [elenségetról elmondtam a gondolatai
mat, sokszor a véleményemet is, kiről,

míről, milyet, helytállókat vagy elsletet
teket, aközben a nekünk mégis legfonto
sabbakTól, a magvarság eredet-króníkáj
ról, a nemzetté születós eseményeiről,tör
téneti és szellemi dokumentumairól, szép
és nem szép, lelkesítőés el'kedvetlenítő je
lenségeiről néhány kósza utalásnál töb
bet sohasie szóltam. Nem halaszthatom
tovább ..."

Nekiállit hát, elolvasta gesztáínkat és
króníkáínlcat, egy sereg levelet; meg egy
sereg kommentárt hozzájuk; és mindeh
hez megírta a maga kommentárját. "Ne
teki'ntJsle ezt az írást senki többnek. mírrt
a tőlem már megszekott olvasónapló jegy
zetekriek" - 'Figyelmeztet az ajánlás.

Lehet-e, Uli'k-e akkor vítázní vele?
Nem míndenki olyan jegyzetekkel kísé
ri-e olvasmánvaít, amilyenekkel éppen
aikJaria? Szabad-e bizonyos követelmé
nyeket (mondíuk szerényebben : kfvánsá
gokat) támasztani azzal szemben, aki ele
Vie közlt, hogy ilyen követelménveknek,
vagv kívánságoknak nem is akart eleget
tenni?

Dehát akkor míf aikart, ha egyszer
nvilvánosságra bocsátotta a jegyzeteit?
Nyilván semmi többet, mínt "elmondani
a gondolatait", esetleg egyben-másban a
véleménvett is. Úgy. ahogvan olvasmá
nyai közben eszébe jutottak. És azzal a
szándékkal. hogy ,.nemcsak a valóságos
ténVf'1<'et keresi ... hanem a szellemet és
a lelkÜletet ls, ami ezeket a tényeket
úgy-ahogy rögzítette",

Ezt a szellemet és lelküTetet azonban
nem könnyű megtalálul. Szél,eslkörű és a

is írt róla). Felesége éppen kedvenc le
mezét akarta feltenní, amikor észrevette,
hogy :fJérje már hallott.

SZIGETI ENDRE

lehetőségig objektív konisrneret 'NeU hoz
zá, amit Veres Péter míntha inlkább va
lami szubjektív emberismerettel és 1:Ja
pasztalattal helyettesítene. Ami persze
végső soron nem baj, mert a maga rnód
ján figyelmeztetés lehet a történésznek,
nehogy többé-kevésbé elvonttá konstruált
fejlődésli folyamatok kedvéért megfeled
kezzék a fejlődést de facta élő és hor
dozó konkrét emberről, Veres Péterr ,,1'00
lliSlta szenvedélyéből" így legalább egy
csepetnyí la 'történetírónak sem árt.

Viszont Veres Péternek sem ártott vol
na egy csipetnyi a történészek tájélkoz'ó
dásí szenvedélyéből. Akikor talán keve
sebb szemrehánvást tenne hiányailkiért az
árpádkori króniikásokna'k, és valamivei
többet látna meg bennük. Kálti Márknál
például, ihletve a;bb~ a régebbi gesztá
ban, amelyet Kálti Márk átírt, fölfedez
hette volna annak a "népi" elbeszélő
kedvnek a nyomait, amelynek mellőzé

sét annyira fájlalja. Mert nem annyira
tisztára hérodotoszi króníkázás" ez, mint

i~tkább az énekmondó]k tudósan lenézett,
de mégis fölhasznáJt hagyományának
szárnos maradványa. 'Többek közőtt "a
magvar Piroska" miatt ki,tört víszálvko
dások elbeszélésében. Mert kétségtelen
ugyan, hogy "hal'agban az ernber nem
[ó Sltiliszta"; de mvt tegyünk, ha az
"énekmandók így beszéltették királyi és
császári hőseiket. és ha Ká'lti Márk, il
let:v:eelődje, bár latínba álité've, szeren
cséve megmentett valamit a költés2J8tük
ből? Gondo,lom. örÜljünk neki, és pró
báljuk kíelemezní geBZ1tátinik elsősorban

Kálti Márk. Hletve az ősgeszta latinjából
legalább a .körvonalait annak, ami nyil:"
ván volt, osak éppen nem maradt ránk
úgy, ahogyan volt.

Summa summarum, az olvasó szerét
né, ha Veres Péter gondolatai és vélemé
nveí nem pusztán az 'egyszeri olvasásen
alapulnának: s arra gondol, mennvível
érdekesebbek és hasznosabbak volnának
ezek a gondolatok és vélemények, ha ala
posabb irodalom- és művelődéstörténetí

ismereteken rivugodnának. Azaz ha Ve
ves Péter végül is nem azt csinálta vol
na, amit csinált. Ha - például - kétes
esetekben a latin szöveget ís megnézte
volna; ha jobban megismetwedett volna
a középkor sajátos s'tilis'Z-tiIKájával; ha

• Veres Pét€ir: Bölcs és balgatag Ilselll'llk:. S,:repdrodaQrni KönyVkiatd<5, 1968.
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nagyobb figyelmet szentelt volna, sokat
emlegetett dialeletikája szerínt, 'az idő

tényezőjének. és nem bánt volna olyan
fölényesen az évszázadokkal (esetleg
elvből is, abban a meggyőződésben, hogy
Lényegében a magyarság az Arpadok ko
rától tegnapig nem sokat változott 
ami bizonyos részigazsága mellett alig
hanem téves meggyőződés);ha egy kicsit
kevesebb aggálytalansággal azonosította
volna a tegnapi, tegnapelőtti paraszti tár
sadalmat és kultúrát (illetve annak azt
a változatát, amelyben ő és közvetlen
elődei éltek) a középkoríval ... és így to
vább.

Csakhogy nem vesztenénk-e el akkor
a vámon, amit a réven esetleg nyertünk
volna? Mert ennek a könyvnek éppen
azok a legjobb részei, amelyek a törté
netíró szemével nézve a .Jegbalgábbak" :
ahol az író szabadjára engedi a képz·ele
tét, és elmeséli, hogyan történt szerinte,
az ő "józan, paraszti realizmusa" (vagy
inkább az ő patriarkális mesélő kedve)
szerínt az, amire a történetírók igazán
szemléletes válasz:tadni se ma nem tud
nak, se a középkorban nem tudtak. Ho
gvam népesedett be a tatárdúlás utári-az
ország? Hogyan keletkeztek új falvak?
Csobog a naiv mesepatak, és az olvasó
már egyáltalán nem törődik vele, így
volt-e, nem-e; elfeleit bosszankodni Ve
res Péter egy-égv történelmietlen bosz
szankodásán, és élvezi ez a szó legjobb
értelmében üde epi'kát, magában esetleg.
azon sajnálkozva, miért vitatható érté
kű olvasónaplókat publikál Veres Péter
arról, amiről nyilván sokkal jkevésbé vi
tatható, mert a ténveket pótló képzelet
nek (realista képzeletnek is) sokkal több
[ozot biztosító regényt is írhatna.

S ha már beéri ezekikel a szellemes,
sokszor szórakoztató, sokszor elgondol
koztató, sokszor azonban inkább csak
okoskodó széljegyzetekkel, miért nem
szánt egy kis időt észleletei objektív el
mélvítésére, a kor igazi természetének
kicsdt tudományosabb hitelű megismeré
sére is? Föltett kérdéseire így sokkal hi
telesebb feleletet kaphatna. "Mert sze
rintem - írja - a .nernzettudat' és a
belőle táplálkozó közösségí érzés so~lkal

fontosabb, mínt a tények és jelenségek
értelmezésében sokszor megnyilvánuló,
némely esetben magával ragadó szubjek
tivitás, leülönösen ha az az igazi valóság
megismerésére irányuló tár!;Yil:1<1os,ság
leplébe burkolózik, ami által néha-né
ha . .. a tényleges valóság is nem ugvan
hazugsággá. hanem álvalósággá válik."
Csakhogy Veres Péter a tények és jelen
ségek értelmezésében semmivel sem ke
vésbé szubjektív (ha olykor magával-ra-

gadóan is), mínt azok a kommentátorok,
akiket szubjektívitással vádol. Alaptétele
(persze durva leegyszerűsítésben) körül
belül ez: én így éltem át, nekem ez a
tapasztalatom; az én magvarságom vitat
hatatlan; tehát ha én azt mondom, így
volt, vagy így lehetett, alkl<or ez vitatha-'
tatlan magyarságomból következőleg va
lóban úgy is volt, vagy úgy is lehetett,
függetlenül attól, hogy mások erről mit
mondanak, vagy ezt hogyan ábrázolják,
Innét van nagy hajlama az állandó 
sokszor elsietett -korrekcióra; innét
van az is, hogy a saját tapasztalatait
többé-kevésbé bizonyító értékűelenek ve
szí visszamenőleg, történelmi érvénnyel
is. Mint ahogy a saját magyarságát. ma
gyar karakteret is hajlandó egyáltalán ji

magyarral, a magyar karakterrel azono-
sítani. . .

Ez a magyar elsősorban "józan", "föld
hözragadtul magyar", míndenképpen
"reális gondolkodású" ; ami állhat egy-

. fajta magyar típusra (és akkor sem az
időtlenség jegyében), de nem áll általá- .
nosságban a magyarra; annál kevésbé,
mert ilyen "a magyar" mínden valószí
nűség szerimt fikció, absztrakció; ilyen
egyszerűen nincs. Minél közelebbről n~

zünk egy "nemzeti karaktert", annal
többféle változatra bomlik. Ami a józan
ságot illeti: más népekkel, némettel vagy
spanyollal összehasonlítva valóban ur:'ll
kodó jeHemvonásunknak látszik, de meg
sem abban a merev, "földhözragadt"
formában (legalábbis ,nem. általánosan),
ahogyan olykor ábrázolni szeretík, s a
hogy ez immár hagyomány - de aligha
nem csak a múlt századtól fogva, és köz
helyszerűen talán Beöthy óta. Aki ismeri
a magyar népi barokkot, az ezt a "józan
ságot" csak nagyon erős tenntartásokkal
értelmezheti úgy, mínt mindenféle meta
fizikai érzék tökéletes hiányát; s ugyan
akkor ebben a barokkban lehetetlen lesz
nem fölismemie valami barokkon 'túlian
ósit, ha tetszik, pogány gyökerekig le
nyúlót ~ ahogyan Juhász Gyula sejtette
meg, és amit élete egvík utolsó nagy él
ményében Mórícz Zsigmond fedezett föl
benne.

A magyar nyilván már a kőzépkorban

sem volt míndenestül az a pusztai pász
tor,akinek Veres Péter leginkább látja,
elsősorban a saját emlékeinek szemüve
gén át. Százados, majd egy évezredes tá
volságra ez a Szemüveg nem alkalmas.
Kivált akkor nem, ha a szemlélő nem is
veszi tudomásul azt, ami közben történt,
többek között például a törököt. Márpe
dig azt, ami a török után lett, jórészt a
török következtében is, alighanem még
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megközelítőleg sem lehet azonosítani az
zal, ami előtte volt.

Ilyesmikben, -és még sok minden egyéb
ben lehetne vitatkozni Veres Péter tör
ténelmi kommentárjaival. Aki olvassa
őket, a történelmet nem fogja megismer-

SZINHAzI KRÓNIK.4.

A Madách Színház mutatta be Peter
Shaffer: "Black Comedy" című egyfelvo
násos komédíáját. A darab címét nem
fordították le, a színlap csak zárójelben
közlí a cím alatt, hogy "játék a sötét
ben", az, amit a közönség látni fog. A ma
42 éves szerzimek: ez volt az, első darabja,
amely a kontinens színpadain ismertté
tette nevét, A komédiát három évvel ez
elött postamunkában irto. meg Lawrence
Olivier londoni színháza számára, ahol
Sirindbera egyik egyjelvonásosa mellé
kerestek egy másik, hasonló rövidségű,

darabot.
A "Black Comedy" alapötletét egy kí

nai miniatür opera adta, amely maga is
egy 600 éves pantomim feldolgozása. A
kínai játék lényege ez, hogy két ember
úgy vív botpárbajt a vakítóan kivilágí
tott színpadon, mintha sötétben csapná
nak össze. Az alapötletnek megfelelően a
színpadon tökéletesen megfordított világ
uralkodik. Mikor szétmegy a függöny
korom sötétségbe borul nemcsak a szín
pad, hanem a nézőlér is. A színészek
ugyanakkor úgy járnak kelnek, beszélget
nek, mintha világosság lenne. Azután fel
tesznek egy lemezt a lemezjátszóra, ki
vág a biztositék és a szin "sötétbe borul",
ami itt azt jelenti, hogy nappali fényben
kivilágosodik, de csak a közönség számá
ra. A szereplok sötétben mozognak, tapo
gatóznak, botladoznak' és persze, kihasz
nálva a sötétet, nyelvet öltenek, szamár
fület mutooatnak egymásnak és arcjáté
kuk: leplezetlenül őszintévé válik. Az író
nak legalábbis ez a szándéka.

A nagy ötletek rendszerint nagyon egy
szerűek - írta a darab kapcsán J e a n
D u t o u r d a France-Soir kritikusa.
Shatier a vég~őkig kiaknázza ezt az egy
szerű-naqyszerű ötletet, s szövege, ha
?így tetszik, megengedi a mélyebb értel
mezést is.

Dürrenmatt írja, hogy "hozzánk már
csak a komédia tud közelférkőzni", más
szóval, szatírát kell írni, ha, azt akarjuk,
hogya közönség fölfigyeljen ránk. Shaf
fer játékának értelmezésénél teljesen ké
zenfekvőnek látszik a föltevés; hogy ez
a két órán át tartó sötétben botorkálás
voltaképpen jelképes cselekmény, az 01-
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ni belőlük (igaz, nem is ez volt a céljuk),
de valószínűleg kedvet fog kapni a tör
ténelem, illetve a történeti források meg
ismerésére. S ha igen: a könyv nyilván
elérte azt a célját, amivel Veres Péter
megírta és útjára bocsátotta.

RÚNAY GYÖRGY

csó kis bűneikbe,szenvedélyeikbe, énkoz
pontúságukba belegabalyodott emberek
tapogatózása és áhítozása a fény után. Az
író persze óvakodik minden ilyesféle uta
lástól, inkább a bemutatás módja árulko
dik arról, hogy hőseit ilyeneknek látja.

Egyszerű cselekmény játszódik le sze
münk előtt. Egy fiatal szobrász és meny
asszonya együtt várják a szobrász mű

termében a leány apjának, a zordhirű ez
redesnek, valamint egy milliomos mű

gyűjtőnek látogatását. Az ezredes lől azt
várják, hogy áldását adja a fiataiok ké
szülő frigyére, a milliomostól pedig azt,
hogy vásárlásával majd felfedezi és hí
ressé teszi a mindeddig nem nagyon sike
res fiatal művészt. Hogya külső kép ked
vezőbb legyen, kicsit átrendezték a mű

termet, amennyiben tudta nélkül kiköl
csönözték a szomszédban lakó és a fiatal
szebrász iránt a maga sajátos módján
szintén gyöngéd érzelmeket tápláló mű

kereskedő néhány bútordarabját és por
celán műtárgyait. A műkereskedő ví
kendre utazott. Ezt a gondosan előkészí

tett estét húzza keresztül a váratlan áram
zavar, ami az egész házra kiterjed s ezért
a lakáson belül ki sem javítható. Becsirp
pen a m1iterembe a másik szomszéd vén
kisasszony, aki fél a sötétben, azu.tán
megjön az ezredes, majd váratlanúl l'isz
szajön a víkendről a műkereskedő jóha
rát, és hogy még nagyobb legyen a bo
nyodalom, megérkezik a szobrász régi
szerelme, egy meglehetősen rámenős ter
mészetű festőművésznő is.

A társaság iszik, a zűrzavar egyre na
gyob/5 lesz, miközben Miller, a fiatal
szobrdsz a sötétség leple alatt igyekszik
visszacsempészni Harold, a műkereskedő

lakásába az engedély nélkül kikölcsönzött
bútoro/mt és dísztárgyakat. A já tékhoz
persze az is hozzátartozik, hogy a fiata
lok, akiknek a bútorok miatt kapóra jött
a sötétség, elhitetik vendégeikkel, hogy
gázömlés veszélye miatt nem szabad nyílt
lángot meggyújtani. Igy azután csak itt
ott villan fel az ezredes öngyújtó.ia, vagy
Harold gyufája. Aztán megérkezik az
elektromos művek szerelője, egy jámbor
németországi menekült még a háború
előttről, akit először a milliomosnak néz-



nek, mikor kiderül a személyazonossága,
gyorsan lekerqetik: a pincébe. Végül is
azonban az ő szavai fejezik be a darabot.
A pincéből visszatér,.ve aGenezist idézv'e
("és szólt Isten: legyen világosság")
gyújtja meg a lámpát.

Peter Snaiter szövege szellemes, figu
rái megannyi élő alak. A mindent céltu
datosan szervezni akaró ezredes épPúJJY,
mint Miss Furnival, az egykori baptista
lelkész vénkisasszony leánya, aki a "kö
zéposztályhoz tartozására" a legbüszkébb.
Sajnos azonban a Madách Szinház előa

dása az író szövege iránti teljes tisztelet
lenség jegyében született. Már Szász Imre
forditása is sokat torzitott az eredetin,
amikor a művészileg teljesen indokolat
lan trivialitás irányába tolta el az ere
deti szöveget. Az előadás pedig mozgás
ban és hanghordozásban még inkább el
túlozza azt a vaskosságot, amiről az an
gol eredetiben szó sincs. De túl ezen, Vá
mos László rendezése azt a látszatot kel
ti. mi.ntha nem lenne egyébről szó, mint
a- darab alapötletéböl 'származó helyzet
komíkumról. Ezt aknázza ki a végsőkig,
szélsőséges és gyakran már-már gyere
kekre apelláló eszközökkel; mint amí
lyen az ismétlődő belegaba,lyodás a tele
fon vagy a lámpazsinórba, a falnak me
nések. székbe botlásak.

Mindez persze nem lenne kifogásolha
tó, ha szerénllen aszöveget szolgalná és
7lem helyettesíteni akarná azt, Peter Shaf
fer szövege megállja a helyét, nincs sziik-

KÉPZÖMÜVÉSZET

r) j m ű v é s z e ti k ö n y v e k. N é
meth Lajos könyve, a "Modern magyar
művészet" (Corvina-kiadás, 1963, sok szí
nes és még több fekete-fehér repróduk
cióval) hosszú idő óta az első olyan mun
ka, amely átfogó képet ad a magyar fes
tészetnek. szobrászatnak és grafikának
arról az időszakáról, amely a nagybányai
rnűvészcsoport fellépésével (l890-es évek)
kezdődik, és napjainkig tart.

A könyv bevezetésében Németh meg
jelöli azt a két alapelvet, amely őt műve

írásakor vezérelte. Egyrészt "az európai
művészet vetületében igyekezett vizsgál
ni a modern magyar művészet történe
tét". figyelembe véve "a művészi irányok
belső logíkájú önfei!ődését", - másrészt
viszont nagy fontosságot tulajdonít a
művészetünk arculatát nagymértél-ben
formáló "társadalmi determinációnak",
hiszen aligha vitatható, hogya magyar
művészet "telítve van társadalmi problé
mákkal; művészetünk érzékeny szeiz-

sége az ilyen vásár{ eszközök segítségére.
A szinpadon néha olyan artikulátlan or
dítozás folyik, hogy hosszú szoveqrésze
ket nem lehet megérteni. A rendezőnek

inkább azon kellett volna törnie a fejét,
hogy az első, a darab szerínt világos, 'va
lójában azonban koromsötét tízperces je
lenet alatt hogyan lehetne csöndet te
remteni, hiszen itt történik meg a darab
expozíciója. A közönség azonban a sötét
ség miatti idegességében a -pisszegések
ellenére végigfecsegi ezt a jelenetet, azu
tán amikor kigyulladnak a lámpák, alig
érti, hogy miről van szó. _

A Madách Szinház java. gárdáját vo
nultatta föl a darabban. Márkus László,
Vass Éva, Psot4 Irén, Kiss Manyi, Ujlaky
László, Lőte Attila, Körmendi János a
tőlük megszokott rtltinnal és könnyedség
gel szolgálják a rendezői intencíókat. És
miután ebben az íntencióban döntő sze
rep jutott a vaskos bemondásoknak és a
már nem is kétértelmű, hanem nagyon is
egyértelmű mozdulatoknak, nem marad
el a várt zajos siker sem. De hát sajnos
olcsó siker ez, és kérdéses, hogy méltó-e
egy irodalmi igényű színházhoz. Az ügy
ben ártatlan íróról' nem ís beszélve, aki
ha nem is alkotott ixüami sohasem látot- '
tan nagyot, azért jobb sorsot érdeMelt
volna, mint ami a Madách Színházban
osztályrészéül jutott.

Köpeczi Bócz István diszletei és Mial
kovszky Erzsébet jelmezei szellemesek és
ízlésesek.

DOROMBY KAROLY

mográfként reagált a társadalom rezdülé
seire, a társadalmi létből fakadó emberi,
erkölcsi problémákra'.'. E két - a mű

gondolatmenetének fundamentumául szol
gáló - szempontot következetesen és
meggyőzőerr érvényesíti a könyv, amely
nek - a bevezetésre mintegy rímelő - be
fejező része joggal állapítja meg, hogy
bár "a modern magyar művészet ezernyi
szájon át kötődik a nyugateurópai fejlő

déshez", mégis heIY}elen szemlélet volna
művészetünk jelenségeit kizárólagosan
úgy mérlegelni. hogy "szinkronban vol
tunk-e, vagyunk-e a legúiabb nyugateu
rópai irányokkal vagv sem"; a modern
magvar művészet "önálló struktúra",
amelynek fej lődését, alakulását "végső

fokon belső erő határozza meg".
A könyv nagy erénye a tárgyalt művé

szeknek és életműveknek a valódi alko
tói érdemek szerinti minősítése és elem
zése; Némethnek - úgy véljük - sikerült
helyes értékrangsort kialakítania. Mun-
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-kája - aligha kétséges v-s- szuggesztív
és érvényes jellemzését nyújtja XX. szá
zadí művészetünk kiemelkedő egyénisé
geinek (Ferenczy Károly, Rippl-Rónai,
Csontváry, Nemes Lampérth, Ferenczy
Noémi, Derkovits, Egry, Barcsay Jenő
seb.) és a korszak fontos művészetí ísko
láínak, csoportosulásainak ("Nyolcak",
aktívisták. alföldi festők, római iskola,
Gresham-asztaltársaság, szentendreiek
stb.), A név szerint már említett rneste
reiken kívül Gulácsy, Nagy Balogh, Med
gyessy, Nagy István, Czóbel, Szőnyi, az
1930 körüli Bernáth Aurél, Vajda La
jos és Kondo:r Béla azok az alkotók, akik
ben újabb rnűvészetünk reprezentánsait
látta a szerző.

Németh kedveli a szúkszavú, frappáns
[ellemzéseket; így igen találóan állapítja
meg Ferenczy Károlvról, hogya nagybá
nyai festők e legkiválóbbja volt "a ma
gyar művészet első parnasszístája". De
szép és igaz az a Csontvaryról tett meg
jegyzése is, hogy a cédrusos képek mes
tere "az Isten léte ontológiai bizonyíté
kának szánta művészetét"vagy, hogy Vaj
da Lajos számos mumkája "az időn és té
ren túli örökkévraióság tiszta nyugalmát
idézd."

A "Modern magyar művészet" írója
azok közé a - sajnos, nem túl nagyszá
mú - magvar rnűvészebtörténészekközé
tartozik, akik a művészeten kívüli szem
pontok, az erőltetett belemagyarázások
meílözésével, árnyaltan képesek analizál
ni egy-egy je~ műalkotást, egy-~gy

.Jríőtálló művészí : oeuvre-t. Igen emléke
zetesek a könyvnek azok a részletei, ame
lyek Nemes Lampérth Józsefnek, ennek
"az ördögeivel küzdő Dosztojevszkíj-fígu
rának" Ravatal címu festményével. Med
nvánszkvnak "a rnindenhonnan való 'd
űzöttséget, a sehova-nem-tartozás, a sors
tól való típortság fájdalmát megszólalta
tó" csavargó-képeível. Kmetty János
munkásságának "állhatatosságával, önís
meretével, formatisztaságával, mértékis
meretével" vagy Egry_" ,.Roüalt-i erejű

Krísztus-portréíval'' foglalkoznak,
Napjaink művészetének tárgyalása is

szerencsésen, tárgvilagosan megoldott
részlete a könyvnek. pedig a feladat 
igen érthetően - korántsem mondható
hálásnak. Németh munkájának rendkívül
sikerűlt passzusa a Medzvessv-Ferenczy
Béní-Bokros Birmán triász utáni szob-

rásznemzedék két legkiválóbbiának: Bor
sos Miklósnak és Vilt Tibornak bemuta
tása, a két rnester merőben ellentétes al
katának. művészímagatartásának, forma
nyelvének körvonalazása. De hűséges,

művészí súlyukkal arányban álló, finom
portrékat nyújt Németh Lajos mai festé
szetünk prominens mestereíről is (Kor
niss Dezső, Bálint Endre, Csernus Tibor,
Ország Lili), sőt már az utánuk követke
ző generáció legtehetségesebbjeire (Berki
Viola, Szabó Akos, Karátsen Gábor, Ma
urer Dóra, Major János) is felhívja az
olvasó figyelmét.

A könyv pozitívumai mellett a híá
nyosságok elenvészök. A kelleténél gyak
rabban bukkan fel a "perdönt6", de fő

leg a "rangos" jelZő, néha kicsit rikító
egy-egy megfogalmazás (pl. Ady: "va
rázséneket vijjogó sámán"), olykor akud
ellentmondás is (pl. a 94.oldalon a szerző

egyetértéssel idézi Rabinovszky Máriusz
szavait Egry "kozmikus, transzcendens
szemléletéről", a 152. oldalon viszont azt
állapítja meg, hogy Egry piktúrája .mem
transzcendentális"). Előfordul egy-egy
lektort figyelmetlenség is (a 34. oldalon
Komjáthy Jenő századvégi költő kereszt
neve Györgyre ferdült; a 161. oldalon
tévesen szerepel a Perlrott Csaba Vil
mosról szóló kötet írójának nr-ve). 
egy-két értékelést sem tudunk fenntar
tás nélkül elfogadni (pl. a Ferenczy Ká
roly kései munkáit lekicsinylő sorokra
gondolunk"). Jól tudjuk, egy ilyen jel
legű könyvvel szemben nem támasztható
a lexikális teljesség igénye, mégis ügy
véljük, hogya már elhunyt művészek

közül Mabtyasovszy-Zsolnay LásZJ1ó, Hra
béczy Ernő, Hatvany Ferenc és Martínsz
ky János, az élő alkotök közűl pedig
Földes Lenke és Baksa Soós György
szobrászok - munkáik kvalitásai alap
ján - fel,ootlenül említést érdemeltek
volna.

Végeredményében azonban nem né
hány vitatható mondat és nem a szórvá
nyos feledékenységele a [ellernzői Németh
Lajos' könyvének. Művészeti irodalmunk
számottevő, becses alkotása ez a munka;
hivatott és megbízható kalauz míndazok
számára, akik be kívánnak hatolini a kö
zelmúlt és a jelen magyarképzőművé

szetének sokszínű, gazdag világába. Né
meth könyvét az olvasó a jelenkori ma
gyar .művészetet tárgyaló legkülönb mű-

• Körner l1:va felfogása Fel1enczy kései mtrnkáí'ról egészen más, m'iI11 Némethét "Ferenc~y Ká
roly utolsó, klasszicizáló kOT!>Zakában... egy sor szírnboükus tartalom és forma megfogalma
zásában ~ vagy legalábbis feJ.fedezés.ében - megelőzte az avantgarde-ot, amely tudatosan
(vagy öntudatlanul) kapesolódtk hozzá." (Körner: Derkovits. Gyula, COlrvina, 1968). A magunk
részrérőJ. Ferenczy 10-00 évekbeli mUllJkáinark megítétésében az Idézett sorokban kifejezésre jutó
v~emé.nyi osztjuk. .
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ve (Kállaí Ernő: "Új magyar piktúra",
Genthon István: "Az -új magyar festő

művészet története", Kassák ' Lajos:
"Képzőművészetünk Nagybanyától nap
jainkig", Körner Éva: "Magyar müvészet
a két világháború között") mellett fogja
könyvespoleán elhelyezni.

* * *
Brassai (eredeti nevén Halász Gyula),

az 1899-ben Brassóban született, közel
egy fél évszázada Párizsban élő festő,

grafikus és világhírű fotogratus "Beszél
getések Picassóval" című munkájának
magyar nyelvű kiadása - Réz Adám na
gyon jó fordításában, a szerző többtu
catnyi fényképfelvételével - a közel
múltban jelent meg a "Corviná"-nál. (A
könyvelsőízben Párizsban látott napvi
lagot, 1964-ben, a nagytekintélyű Galli
mard-nál.)

Brassai a 30-as évek elejéri ismerkedett
meg Pablo Pícassoval, aki megbízta őt·

szobraínak lefényképezésével. Miközben
százával készültek a Brassai-fotók Pícas
so műveiről és magáról a mestecről, 
a kapcsolat fokozatosan barátságga mé
lyült. A magyar művész feljegyezte Pi
cassonak gyakori együttléteik során el
hangzott véleményeit, kijelentéseit, ön
vallomásait, - így jött létre ez az ér
dekes és értékes kötet, amelyet írója
Picasso bátorítására bocsájtcet a nyilvá
nosság elé.

A kép, amely a könyv lapjairól elénk
tárul, olyan művésznek mutatja Picassot,
akit goethei termékenység és sokoldalú

-ság, "elképesztő arányú tevékenység" és
- ugyancsak Goethére emlékeztető -
"hervadhatatlan fiatalság" jellemez, s
aki t - "állandóan növekvő vílághíre" s
az őt körülrajzó hódolők csodálata elle
nére - "fokozódó magány" vesz körül.

A Brassai-könyv a spanyol-francia
-mcsternek számos olyan megnyilatkozá
sát tar-talmazza, amely kulcsot ad a mű

vész egvénlsége és enigmatikus munkás
sága zárának felpattantásához, "a pieas
soi titok" megközelítéséhez. Az élete
RR-ik esztendeiében jiró alkotót, akit oly
sokszor neveztek a valóság, a természet
tagadójának. igazában a legszorosabb
szálak kapcsolják a valósághoz, a termé
szethez: "Én mindíg a hasonlatcsságra
törekszem. A festőnek figyelnie kell, a
természetet, de sohasem szabad összeté
vesztenie a piktúrával." A festő, aki el
len gvakorta hangzott el az a vád, hogy
sok a hevenyészett. könnvelmű kézzel
ontott műve, így vall művészi igénves
56 e-''''''' .')1: ..R.it,kán bírorn 'ki. hozv neki <ne
menjek ugyanannak a dolognak, nem is
tudom, hányszor .. Míndig a tökéletesre

kell törekedni. Ezen a SZÓln persze mín
denki mást ért. Számomra azt j,el-enti:
vászonról vászonra - tovább, mindig
csak ~ előbbre." Nem egyszer szemére
vetették Pícassonak, hogy túlzottan ke
resi a sikert. A mester ezt feleli bírálói.. _
nak: "A művésznek szüksége VM a si
kerre. Nemcsak azért, hogy megéljen.
hanem elsősorban azért, hogy meg tudja
valósítani a műVét... A fiatalkori sike
rem lett a védőpáncélom. A kék, a ró
zsaszínű korszak megannyi pajzs volt,
amely megvédett. A sikerem oltalma ~

alatt megcsinálhattam. amit AJkártam ...
Mírident, amit akartam."

Brassai könyvének oldalain -Picasso
mellett - !'a korszak sok más szellemi
kiválósága is feltűnik,- így Matisse, a
zárkózott természetű nagy festő, aki visz
szavonult életmódját a klasszikus fran
eia aforistákhoz méltó szellemességgel
indokolja meg: "Az életben választani
kell: vagy festünk, vagy társaságba já
runk. Mind a kettőt nem )ehet egyszer
re ...", vagy D.-H. Kahnweiler, a m;l
gyűj,tő és művészeti. író, aki szerínt
"Franciaországban csak a katolíkus "gy
ház ösztönözte a jelenkori nagy művé

szeket: Matísse-t.vLéger-t, -Rouault-t, Le
Corbusier-t. Ha valakí a mai művészet

szintézíseíre kiváncsi, el !rell mennie
Vence-ba, Ronchamp-ba. . . Couturier
atyának nagy érdeme, hogy mindezt cl
fogadtatta a papsággal."

A magyar kiadás élén Illyés Gyula rnu
tatja be a hazai közőriségnek Brassaít,
a nagyszerű fotoművészt, akinek izgal
mas Picasso-könyve hiteles arcképet raj
zol korunk már-már legendás hírű alko
tójáról, "az új esztétíkát teremtő, egy
korszak ízlését megváltoztató" katalán
művészről,

* * *
"Az én múzeumom~' című nagyon hasz

nos ismeretterjesztő sorozat (Képzőmű

vészeti Alap -kiadóvállalata) legutóbbi
füzete Verrocchio firenzei szobrásznak, a
Velencében álló Colleoni lovasszobor
mcsterének (aki Mátyás magyar király
lyal is kapcsolatban. állott), a milánói
Boltraffiónak (akinek két fontos művét

a budapesti Szépművészetí Múzeum őr

zi) és a XVI. század elején Pármában
tevékenykedett CorreggiÓlnak tevékeny
ségét vázolja. Dr. Prokopp Mária művé

szettörténész nagy felkészültséggel bir
kózott meg avval a nehézséggel, hogy a
Boltraffio-irodalom fölöttébb szegényes;
könyvecskéje - "mínd stílusát, mínd -tar
talmát tekintve - a sorozat legszínvo
nalasabb darabjai közé tartozik.

D.1.
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ZENEI JEGYZETEK

(Bach és Bartók ci Zeneaka
.d é m i á n.) Utánozhatatlan légkörük van
ezeknek: a vasárnap délelőtti hangverse- 
nyeknek! Ilyenkor nem a sznob áhitat
levegője lengi be a Zeneművészeti Főis

kota öreg hangversenytermét, mint gyak
ran máskor, nem is az estélyi ruhák vál
tozatos felvonulása kápráztatja el a sze
met, hanem sokkal inkább a friss, üde
várakozás, a fiatalság jelenléte. Ritkán
látni annyi fiatal zenerajongót, mint a
Rádiózenekar Bach-e-Bartek matinéin.
Aligha mehetnének persze jobb helyre,
nehezen találnának mélyebb élményt,
mint etek a zenei délelőttök. amelyek
újra és újra ráirányít ják a figyelmet e
két hatalmas alkotó életművére. Feren
csik János hangversenyéről pedia még
azt is elmondhatjuk, hogy az év egyik
legérdekesebb és legértékesebb zenei
eseménye volt.

Az érdekességet két~égkívül az jelen
tette: mindenekelőtt, hogy Ferencsik a
a zongora mellől irányitotta a Rádwze
nekar legkiválóbb szólistáit. Anda Géza
hangversenyére emlékezve némi fenntar
tással vártuk ezt a kísérletet, s való,
!hogy a zongorista Ferencsik egészen rnds
jellegű élményben részesített a koncert
első részében, mint a karmester a máso
dikban. Am élmény t,olt ez is: elcsodál
kozva figyeltük a kitűnő karmester Ji
nomankimunkált, nemesen alkalmazko
dó zO'fl,gorajátékát, amely arra is jó pél
dát szolgáltathatott,' hogyan helyettesít
hetjük a Bach korabeli zongorát a mien
kével. Férencsik János nagyon ügyelt ar
ra, hogy soha ne fojtsa el a hegedűk

vagy a fuvola hangját, mindt;égig a hát
térben maradt, s csak a virtuóz. kaden
dákat emelte ld. (Ezeket igen szépen ad
ta elő!) Nagyszerű alkalmazkodással ját
szott irányításával a kicsiny létszámú'
szóliSta egyuttes, amelyből ki-kicsillant
Ney Tibor fényes, szívből múzsikáló brá
csája, az V. Brandenburgi versenyben
'Pedig Lajos Attila szép fuvolahangja is
elgyönyörködtetett.

Bach Brandenburgi versenyei - ezek
a csodálatos zenekari alkotások sajnos
sokkalta ritkábban szólalnak meg hang
versenyeink műsorán, mint azt népsze
rűségük és zenei értékük indokolná. De
ha hallhatjuk ís egyiket-másikatt akkor
is inkább az a probléma foglalkoztat,
vajon ci mai zenekar hangzása alkalmas.
lehet-e a barokk zene hibátlan tolmá-'
csolására. Ferencsik János ezen a forró
hangulatú délelőttön bebizonyította, hogy
- ígen! Rendkívül éles, biztos ritmus-
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sal bomlott ki a művek zenei szövete
ez Bach tolmácsolásának egyik alapkér
dése. Hol itt, holott szólalt meg a téma,
hol ez, hol az a hangszercsoport vette
.kezébe az irányítást, és végül az egész
zenekar finom párbeszédéből ritka szép
séggel tárult a hallgatók elé 'mindkét
versenymű. Ahogy. a folyondárként szer
teágazó, majd ismét egymásba ölelkező

zenei frázisokat hallottuk, Casals Bach
ról adott jellemzésére gondolhattunk:
"Minden érzését lelke legmélyéből merí
tette, és a legtökéletesebb formában fe
jezte ki."

A BrandenBurgi versenyek hallgatása
közben nehéz szabadulni valami kimond
hatatlanul fenséges, derűs érzéstől. Hol
otta hat zenekari. darab éppen Bach éle
tének egyik legtragíkusabb korszakát
idézi, amikor. a felhőtlen kötheni évek

. közepette egyszerre rászakadt a legsú
lyosabb gyász: elvesztette feleségét, s azt
is éreznie kellett, hogy korábban zene
kedvelő hercegi ura, mint fordul el tőle.

Ez az érzés ott vibl'ál a lassú tételek
mély gyászában, nemes pátoszában, s
végeredményben épp ez az újszerű zenei
fogalmazás emelte Bach zenekari mű

vészetét a számára is sokszor mi:ntának
tartott kortárs-olasz zeneművészet fölé.
Ott fé1lllJek és árnyak tükröződnek a vég
telen tenger ábrándos sikjából, itt a
mélyre is eljl/tunk, és az abszolút lényeg
tárul fel előttünk a zene köntösében.
Bach volt az egyetlen, aki le tudta írni:
"Jöjj, édes halá!!", s ez számára nem
valami szent együoyiíség eredménye volt,
hanem a megélt bizonyosság: tudta, hogy
az élet és halál dialektikus egységbe fo
nódik, s a múlt. jelen és }Öl,fj metszés
pontjában ott az "örök" [oq-ilma is, ame
lyet oly nehéz fölmérni és megérteni.
Bach a zene útján közeledett hozzá. és
mert oly mély hittel közeledett, eljutott
a lényegéig.

A hangverseny második felében megint
csak a lényeg közelében járó alkotás
csendült fel Ferencsik keze alatt: Bartók
műve, a Kékszakállú. A két szólista ter
mészetesen Szőnyi Olga és Famgó And
rás volt. Természetesen, hiszen szerte
Európában nagy sikerrel énekelték már
e szerepet, s ha felfogásukban van is
különbség - Szőnyi Olga mintha· líri
kusabb lenne, s a mű balladai mélységeit
hangsúlyozza, Faragó pedig erőteljesen a
drámai csúcspontokra tör - mindketten
megfelelnek Bartók felfogásának, melyet
saját művéről alkotott.



A Kékszakállú hallgatálrakor tetten ér
hetjük azt a pillanatot, amint a mű a
művészi életpálya valóságává vál'lk, s a
külső behatások, amelyekről csak az
életrajz szűkös adatai tájékoztatnak, egy
szeriben minőségileg magasabb megfo
galmazásban jelentkeznek, Bartók a kor
ezer keserűséqére, a saját válságára, két
ségeire válaszolt Balázs Béla újrafogal
mazott misztériumával. "Meg volt győ

zódve - irja Bartókról Balázs Béla -,
élete munkája hiába1Jalóságáról, Félel
mesen nagyszeríi látvány volt ez a ko
nok harc, 'remény nélkül, hit nélkül, és
mégis jegessé dermedt, keserű kemény
,;éggel. Köteless'égből." Bartók összeszo
rított foggal, csak előre szegezve tekin
tetét, azt akarta megfogalmazni, ahogy
az ember végsőkig elmagányosodik a tör
ténelemben, és immár nem érvényesek
j'á a hagyományos kategóriák: a hit, bi
zalom és a megváltás tudata.

Érdekes, hogy az opera valahol végül
mégis önmaga ellentétébe fordul. A Kéke
szakállút ugyan nem válthatja meg Ju
dit. hanem ő is odakerül a többi asszony
melíé ct titokzatos utolsó szobába, ugyan
akkor azonban ezernyi szépséget, fényt
tár elvesztője elé, éppen azokat a kin
cseket, amelyeket szeretete és önfeláldo
zása fakasztott. A zenei faktúra mindvé~

gig remekül érezteti is ezt az ellentétet:
még a mű lezárása sem végén'ényesen
és feloldatlanul traaikus. Maga az
élet is ilyen: szépsé.geken és bukásokon
visz az utu-nk, s ha nem is oeseziik: észre
mindefJyik állomihiit, amikor ilven mű

vészi til.körképen tárul elénk, mint Bar
tók operájában, akkor eszmélünk csak
rejtett buktatóira' és feltáratlan szépsé
geire. A Rádiózeneknr és Ferencsik Já
nos mindvégig nagyvonalú tolmácsolás
ban tárta a közönség elé Bartók zene
művét, érthető, hogy a hangverseny vé
gén hosszan zúgott a letkesedé» tapsvi
hara.

(E g Y t i a t a l m ű v é s z p á l Y á j a
e l é.) Alighanem még csak a pálya első

állomásait járja Raiiaet Orozco, a fia
tal spanyol származású zongoraművész,

máris tüneményes magasságokat sejte
tett azonban Csajkovszkij b-moll zon
goraversenyének előadásával az Erkel
Szinházban megtartott frenetikus sike
rű hangversenyén. Ahogy ez a fiatal mű
vész megs:zólaltatta hangszerét, ahogy a
mű fátylas szépségei mögül kibontotta
az öröm harsány dalolását, ahogy a ro
mantika dübörgö hangtorlaszai mögül
fel-felvillantotta a klasszicizmus éteri
tisztaságát, azt csak a legnagyobbak já-

tékához lehet' mérni. Reméljük, hogy pá
lyája töretlen ívben emelkedik továbbra
is. Kiséretét fiatal magyar karmester
Oberfrank Géza látta el alTwlmazkodó
egyszerűséggel.Tetszett megfogalmazásá
ban Muszorgszkij"Ravel, Egy kiállítás
képei című freskójának élénk színhatcr
sa. Sikere még sokkal nagyobb lehetr.tt
volna, ha takarékosabban bánik áradó
mozdulataival.

(L e m e z i i gy e l ő.) Úgy hittem, hogy
karácsony idején lemezek sokasága ke
rül majd kezembe, a: Hanglemezgyártó
azonban megelégeaett a Denevér - nyil
ván sikeres - felvételével, a Csárdás
királynővel és egy klasszikus lemezzel.
Az utóbbi azonban egyike a legremekebb
magyar hanglemezeknek. Heribert Esser.
vezényletével, a Rádiózenekar kiséreté
ben Fischer Annie adja elő rajta B e e t
hoven c-moll zongoraverse
n y é t. (LPX 1288) A műnek sok felvéte
le ismert, lemezre játszotta a többi kö
zött Backhaus, Castuiesus, Wil herm
Kempf - úgys,zólván valamennyi nagy
zongorista. Fischer Annie azonban ebben
a társaságban is igazi egyéniség, akinek
külön, sajátos mondanivalója van a zon
goraversenyről. A szokottnál talán kissé
eJ'i>teljesebbre fogalmazza a zongoraszó
lamot, iis így sok: helyen mesterien érzé
kelteti a mű ellentétét, cr zeneköltő. tra
gédiáját, amelyet azonban ekkor mtg el
lensúlyozott valami könnyes, fel-feltörő,

meg-megbicsakló, éltető humor. Heribert
Esser - tisztán, szépen kidolgozott ze
nei kísérete után - különösen a megle
hetősen ritkán hallható II. Leonóra nyi
tányban kellemes meglepetés. A lemez
k.iállítása ís igen ízléses: Beethovennek a
Nemzeti Múzeumban örzőtt zongoráját
ábrázolja 'a tasak egész o'dalas képe. mely
Bá,',] Endre mtivészi tervezését dicséri.

A Hanglemezklub tagjainak jelenthe
tett örömet Scitubert Pisztrángöfösének
felvétele (LPX 11342), a Bartók-vonós
négyes előadásában, amelyhez vendég
ként Malcolm Frager és Tibay Zoltán.
csatlakozott. Ezt a felvételt is bízvást
odaállíthatjuk a "nagy" lemezek: mellé,
különösen szépen sikerűlt a variációs té
tel finom megoldása, Mintha más hang
zásideált képviselne ugyan a zongora
művész és a Bartók-vonósnégyes, ez
azonban v~gső soron inkább csak növelí
a mű lüktetését, lefo]tott erejét. A leme;.
zen ráadásképpen Sziklay Eríka elénekli
a Quintet alapjául szolgáló dalt. Szíve
sebben vettük volna, ha- önálló lemezen
teszi ezt.

RONAY LASZt.O
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FILMEK VILÁGÁBOL

Frantisek Vlacil: A méhek völgye. A
kultúra· időbeli termék, fogalma elvá
Iasathatatlan ra folytonosságtól. A törté-

. nelrnet.císmerő, átérző ember - még a
legegyszerűbb fokon is - a múlt hosz
szabb . szakaszát vallhatjá a magáénak,
mírrt aki csak a pillanatot fogja át. Tu
Iajdonképpen a jelene terjed messzebb:
úgy érezni ugyanis, ahogyamúltban
éreztek. már soha nem fog. A "mai kul
túra" fogalma tehát mélven az eltelt
időbe ágyazódík, ki-ki akkora részt vál
lal belőle, amekkorát megismert.

Az )rodalom, festészet és zene mellett
'a film ds külön műfaj. Eppen önállósága
következtében kell föltételeznünk, hogy

'lényegében - fáziseltolódásokkal ugyan
- a többi műfaj fejlődésével fokozatai
ban hasonló utat is. jár be; így lehet a
film például történelmi, társadalmi, fi
lozófiai stb. A történelmi tárgyválasztás
többnyire jellegzetesen világnézetí célo
kat takar. A filmben - valószínűleg

műfajának fiatalsága következtében 
különösen ez a helyzet; itt még nem ta
laltak-rá a "történelmi" tárgyföldolgozás
olyan rafínáltabb, s egyetemesebb rnód
szereíre, melyekben nem annyira a má
nak szóló aktualitás, mínt inkább az el
vont lételemzés szempontjai a fontosak
(T. Mann: József és testvérei, Mészöly
M.: Saul). A múlt ábrázolásának filmnél
elkerülhetetlen vizuális direktsége a hi-

.1Jelességérdemében megkövetelné, hogy
.az ábrázolás módszereí, a szereplők já
tékának és a jcörnyezetfestésnek hétköz
napos eszköatelensége jelentéktelenné te
gye a technikai kérdést, és ily módon a
néző figyeimét maradéktalanul a fölve
teet.kérdésre fordíthassa. Ezt a színház
tól teljesen idegen "közönségességet" a
filrn jelenleg még a mai. tárgyú művei

ben is csak -eéseletekben iképes megva
Iósítani. Annyi kétségtelen, hogy az
egyes dokumentatív irányzatok előtörese

-rnelíebt (pl. cinema direkt) a végső szót
a műszaki fejlődés fogJa kJimondani, az
egyretJökéletesebb fölvevőeszközök.

(Legnagyobb jövőbeli ellentmondása
egvébként a filmnek, hogy a legtermé
szetesebb közvetlenséggel ábrázoló mű

fajkérut a legbonyolultabb technikát, a
legösszetettebb munkát ígényll.)

F. Vlaci! műve tehát, mínt eddig mín
den hasonló film, a történelem ürügyén
aktualizál; sajátságos módon még az is
fokozza ezt a hatást, hogy a korhűségre
a szokottnál is nagyobb -gondot fordítot
tak A korai középkor világában leját
szódó történet az időbeli távolság követ-
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keztében amúgy is nehéz adaptációs pró
bára állította az alkotókat, hogya rnűví

hitelesség szükséges látszatát a legköny
nyebben megvaíósítsák, nem annyira a
díszletek. mint ink-ább a szereplők gesz
tusainakközépkoríságára ügyeltek, s
helyenként már-már kamara-jelleget ad
tak a filmnek. A szénégetőkkel Iejátsza
tott esti jelenet míndenesetre remekbe
szabott kísérlet a dialógusokban megnyil
vánuló hitelesség megteremtésére.

A filmben tulajdonképpen a totálisan
értelmezett eszmei felsőbbrendűség üt
közik össze az ökológíkus szemléletű, a
míndennapok közönséges zűrzavarában

önmagát rríegtaláló magatartással. Mind
ez két fegyveres templomoslovag sorsá
ban, akik közül az egyik emberi gyen
geségének megfelelő életet' akar kezdeni,
a másik pedig eszelősen ragaszkodik a
magasabbrendű lét fikcíójához, s ennek
érdekében gyilkolni is kész. A rend várá
ból hazájába vísszamenekült lovagot ba
rátja visszatérésre akarja bírni.

Meg kell mondani, hogy a Méhek völ
gye .nem míndig tudott valóban film
szerű lenni azokon a helyeken, ahol ezek
az összeütközések képi formában meg
nyilvánultak. Néhány tárgyát azonban
meglepően jól "eldologiasítottau-", jel
képszerűvé tettek, mint például a lova
gok hatalmas kardját, melyet időnként

mindig elhelyeztek valahová a képben,
hol a földbeszúrva, hol a földre fektetve,
hol meg átdöfve vele egy embert; a sze
replők összeütközései lényegében irodal
mi kategóriák szeririt zajlottak le, a sza
vak és mozdulatok szabályos technika
jával.

Így, irodalmilag-filozófiailag is sokat
mondó azonban ennek. az eszméjéhez a
kegyetlenségig hű embernek a vergődé
se, aki kénytelen végignézni, hogy szö
kött barátja hogyan házasodik meg, és
készül a míndennapos bűnök és a sza
poródás egyszerű világában alámerülní,
miközben valójában győzelmesen túléli
a megszállottak. az eszmények magta
lan földi kísérletezőit.

A lovagrend álruhájába öltöztetett két
főszereplő a lengyel L. Kolakowski sze
mélyíségfllozóftájának " két alaptípusát
képviseli, akiket elsősorban a világgal
szembeni kérdésföltevés módja külön
böztet meg.

Az egyik szerint a kollektív élet bizo
nyos intézményei szuverén, kétségbevon
hatatlan értéket jelentenek; és a társa
dalom irányítását ezek fönntartása érde
kében kell folytatni.



A másik szerínt az emberi egyénisé
geik egymástól mindíg különböző reak
ciómódjai megváítoztathatatlan tények,
és ezek a különbözőségiekcsupán any
nyira használhatók föl a társadoomilag
hasznot hajtó cselekményekre, amennyi
re a bennük rejlő agresszívítást és de
struktívítást elviselhető mirrímumra re
dUJkáljáik.

Az elsőre a konzervatívvá merevedet:t
gondolkodás a jellemző, mely íntézménv
totalításával saját túlélését igyekszilk
biztosítani ; a másikra pedig egyfaj!ta
gazdaságossági szemlélet, mely a küíön
böző nézeteik közöttí kölcsönösség alap
ján a viszonylag legelvisclhetább hely
zetet választja.

A cseh film míridezt egyszerű, érthe
tő es~özöklkel, sokszor epikus sodrással,
valami magától értetődő természetesség
gel tudja !KÖzvetíteni. Néha majdnem
meseszerű már a hangvétele. ami mély
séges ember'köZJelségének bizonyítéka,

AlkJtualizál6 helyzetelemzésük egy má
sik ponton is észrevehető: a Keleti-ten
ger partjáról fölkerekedett lovag hiába
próbálj:avisszatérésrte bírni rendtársát,
akiben azonban az élet utáni vágy elle
nére kitörölhetetlen nyomo'kait hagyott a
rendi élet totalítása. Annyit rnond ezzel
a film, hogy korának eszméitől végül is
senki sem szabadulhat teUesein. Végső
meggyőzés mégsíncs: az "elvh1Í" lovag
ezért!; azt az embert pusZltírtja el, akiért
tálrsa a hazabérést választotta. 1,gy az ó
sorsa Is ellkJerülhetetlenü1 a halál, - nem
tétel'eZihert:ő föl, hogy Vlkov (németül

Wolfsburg) várában megbosszulatlanul
hagyták VIolina az ilyet. De azok halála
utáln, akiket szeretett, a menekülő ön
ként visszatér a rendbe: az életében ke
letkezemt úri korának ideológiája. újra
ki,tmtö;tte. A fiLm azoniban mégse hagy
kétségert afelől, hogy a "méhek völgyé
ben", melyet már végleg elhagyott, dia
dalmasan tovább szaporodnak a közöm
bös emberek, a mílitáns lovagrend erő

föLénye pedbg az idő során semmivé fosz
lik. A cselekményvezetés során hol a
gyermekkori nyárd délutánok méhzúgása
erősödík föl, hol pedig a hideg, monu
mentálás tenger hullámverése, mintegy
je1Jképezve a pólusokat, melyek között a
míndennaot élet embere vergődik.

RÖVIDEN: H. Seemann: Emberrabl6k.
A XIX. században élt Stevenson roman
tJikus ifjúsági művének filmrevitJeIénél a
n:émet !r'endezó biztos ~zzel Igazította
helyre a klasszikus író eszmei tévedé
seit. Az an,gol-skót háború fordulatos
cselekményeire építeétkalandregény s:ze
replőí ily módon - az anakronizmusnak
fittyet hányó merészséggel -világosan
kiért táborra osetotta: kiZ1lákmánvo16kra
és !ki:zJSákmálnyolrtaikm, ami 5zóraikoztató.
G. Bianchi: Ha mondom, hogy szeretlek.
Gyafkorlo~ rendezőiparosok és rossz szí
nészek erőfeszítéséből született ez a
míndenhonman összelopkodcet tái"~

film. Az elért színvonal kétségtelenül
szándékos igyekezet eredménye: ennvíre
szelberrrtelenüí ugyanis véletlensésből

nem lelhetett volna összeférceíní alllro
tást.

UNGVÁRY RUDOLF

A NEMZETKÖZI DIALÓGUS~FOLYÓIRATELSO ]!;VE

1968 januártában a freibur~ Herder
kiadó gOlIldozásaoan nemzert:köZiÍ díaló
gus-folvóírat indubt meg. Megjelenése
osztatlan örömet váltott ki nanjaínk mim
den jóakaratú, a békés dialógus seelíe
mét ánolní kívánó emberében. A folvó
i~at lap;ai:ról az a szellern lárad, arnelvet
a l'egúj.ablb időkben méltán tartanak
"XXIII. János pápa szellemének". Oly:an
szellern ez, amely valódd korigényből fa
kiad, amely míndenkí Ifelé feltá!l1t, min
den fontosat el ikíván mondaní és min
denkit meg akar haUgarfmi.

Az immár el!Vel';ztend5s folvóirat ef
me: IN'rERNA"TIONALE DIALOGZEIT
SCHRIFT. S:>Jf'Irlkesz:ffiI - mester és ta
nítvánva - Karl Rahner és Herbert
VorGrimler már hosszú idő óta adna!k ki
közösen .!'!VÚi'tf'lménves munkákat, lexiko
riokat. Az ell':'/'i szám hivatalos szerkesz
tói beveze1Jőj,éhen nvomatékícal hangoz
ta1Jták, hogy az induló foly6imt a legkü-

Iönfélébb szellemű és poeíeíót !reoviselő

emberek k!özö1Jt óhajt v:aJ.6di egvüttmű

ködést kialakítani. Enn~ érdekében
autentikus ínformácíókat kíván nvűitant,

amelyek nyomán a Vfél'emények kölcsö
nös felülvízszálatára és a fennálló kon
vergencíák bemutatására egyaránt tág
tér nvíLhat. 'Í'ermészetesen e cél!kitűzés

érQ"!'H!p!ben a folyóirat s?1~'!1kesztóinekmár
eddig: il'; 'sa jövőben még fokozódó mér
t,5,khen !kell komolv erőfeszíté~,f'lket végez
niük MurnlkáiuknáJ seg;í,tsé~lkre síet a.
mind szélesebbre tervezett nemzetközi
s:i'Je!l1kies:ztői grémium s a nagyszámú író
munkatárs.

A s7IP,rllres,7Itő:k mindjárt az induláskor
leszögezték, hogy nem kivánnaJk semmí
féle ..normát" előírni s hogy szívesen
váríák a rnurdoatársak és olvasók kríól
káiát, Ö'tlelleH és leveleit, A ;el1entál':elb
beket ezekből nvomtatásban is közzétet
ték. A s2Jerkesztólk a.zt is hangoZitatrtáik,
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hogy nem ~aik semmiféle Slteril po
lémiáMk,SIElIll pedig a napi poU1Ji:kának
szolgálatába szegődni. Az évente négy
a:Umlommal megje>lenő számoroart általá
ban egy-egy alaptéma köré kívánjá!k
esoportosítané.

A folyóimt a maximális mértékben
kívánja a szabadság szellemét ápolni és
5Z{)IIgáLni. Filozófiai, eúFroai, teológíaí, stb.
kérdéseknél nem óhajt alkalmazni a
s'zerkesztöség sem viIágnéreti, sem val
lási vagy bánnilféle kötötibségert. Hasonló
képp a teljes szabadság és ~ötetlenség

elvét akarjálk a mUiIlikiaJtársak, az írók
szeméívét illetően is szem előtt lm'itain'i.
TávolJkeleti és nyugati huTnJailWsták épp
úgy elmondhatják a folyóírat hJasábjain
gondolatailmt, mdnt bármily ideológia
v,a,gy vallás képvi~őj.

A szer:kesZJ!Jőség külön kiemelrte, hogy
a mínd erőteljesebben kibontakozó ke
resztény-marxista párbeszéd elmélyítését
is s2:oligálni szeretné, E törekvé!sük SOTán
az egyenlő [ogú parynerek lojális találko
7AÍSát kívá:njá!k elősegítent. Remélhető

leg - hango2'Jtatja m'indJárt az első szám
bevezetője - a 'k'özremúJködó ~€reszté
nyeket slen'kii sem fogja ..baloldalísknak"
vazv épp ..eretnekeknek", a marxístákat
pedig "reviziOll1ístá'knak" bélyegezni.

A szabad fórum elvét abban ís követ
kezetesen m~g kívánia az új folyóirat
valösttant. hogy szerzőít nem társadalmi.
el1.1"házi vagy egyéb "I'angjuk" szeririt
sorofia egymás után. hanem a szerkesz
tés ig.F!nvclnek. a dia:lbErl'ku~ 'struktúra
kövpotelmF!nvei!l1f'1{ rrne~E'lelőE'n állítia
maid eJ:!Vmá,s mellé. tgv néldául min(1iárl
~?, '1. szám E'l~fí tanulmártva Domini.nuf'
;Dubarle dominik:'tnus-PI'afe~s7JortanáhAl
származík: oly embernek Irása, akinek
elévülhetetlen érdemei vannak a keresz
ténv-ma'1'XimR díalógus megtndításánál.
Emtán - több marxista és 'keresztény
'Sr7JPlrZ,Ő utáln - cSIaik nyoioadiik helven ta
lálkozunk Karl Rahner, majd a kilence
dn~en Franz König bíboros nevével, il
letőleg 1JalnulmánvaivaJ.. S mímdez azért.
mT"el a szerik'esztés, szabadsága többek
között a2Jt is rile~öveteli, hogy mínden
faj,ta ,..személyi kultusz"-ot háttérbe szo
rftsanaik.

Az első évfolvam gondos olvasása nyo
mán feltétlenül JoeszögezJhe1Jjük: a terve
zett el!kép:reléseket. hJango2'Jtatott alapel
veket a szerikes2'Jti5ség szinitJe maradék

,néllkill. valóm váltotta. AlIításunk igazo
lására legven szabad itt 18. hazai protes
,tám;, "THEOLÖGIAI SZEML~"-ne;k rész
letes i,stneI1tetésére (1968. Ií-f2. sz. 381
384) és Luktics Józsefu1ek, a Világosság
fószer~tójéllie!kKarl Rahnerrel fO'lyta-
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tott, az Űj Ember-ben közzétett beszél
getésére utalnunk (1968. szept, 29.) Rah
ner az "Új Ember" munikatársa előtt
többek közőtt hangoztatta, hogy öröm
mel hallotta, a magyar marxista Lukács
szájából az elismerő szavakat folyóira
tukról. annaJk szerkesztéséről. Különös
megelégedéssel töltötte el, hogya Vilá
gosság főszerkesztője a dialógus-folyó-

, im1m'llk tárgyilagosságát ernelte ki.
A folyóirat eloSé évfolyamána!k négy

száma - a tervezettnél jóval bővebb tar~

:tJa:1ommaJ. - 424 oldalon jelent meg. E
körülmény is világosan mutatia, hogy a
sze.rkeszro!knek nem ,kellett "vadásmiuk"
munkatársakra. A jelentkező érdeklődés

- amírit am e sorok felíegvzője Herbert
Vorgrimlerprofesiszortól, az egyik szer
kesztőtől hallotta - érdekes módon né
met nvelvterületen ki:sebb volt az első

év során, mint más országokban. Ezért
fokozotJt példányszámú spanyol, Qlasz és
angol kíadást is indítanak.

Örömmel iKel'1 szélnunk a magyar vo
natkozásokról is. Már az első négy, szám
ban több magyar 8Z'er'ZŐ nevével találko
zunk. Igv az 1. számban a Párizsban élő
magyar' dominikánus professzor, a Nem
zetközi Ku~turális Kutarf'.óközpont vezető

je, A. R. Sigmond tett közzé a keresz
tény-marxista dialógusról tanulmányt. A
3. szám Bevezetőjét Bognár József. a
Magyar Tudomanyos Akadémia afró
ávsíaí kujatóközpontdának osztályveze
töíe Írta s ugvaricsak ő írt n1algy- tanul
mányt ..Enbwiekhmg'shi'lfe und demo
['l"aphis~he Revolution" címrnel. Sigmond
Ravmund e számban is publikált ..Ent
wlckluna und Arrnut" címen. A 4. szám
ban ismét két magyar szerzővel találko
7JUnik. Tordai Zádor professzor "Deskrip
tive Skizze eíner Theorie der Vwan,t
wortííchkeit" és Heqedüs András pro
f.es~ZOT ..S()7liolo~isehe Probleme in der
soztaltstíschen Ges,e1'lsehafit" írásait ol
vashatjuk itten. Az időközben már meg
jelent '1969-es 1. számban Heller Ágnes
a hit ás bizalom problémájáról és Szen
nau András a 2. vatikáni zsinat szelle
mében végzendő keresztény-marodsta
pároeszédrőí tesznek közzé tanulmányo
kat.

A nemzrert!közi szerikesz:1Jói grémium
még tová\bbi bővítésre vár. KmönMle
vallású és világnézetű :tJagjai !között 
többek ,közö:tlt - helvet fo!<laLnlak benne
'Aranko Bo!n1ak" Wilhelm Dantine, Les
TIe Dewart, Vitezslav Gardavskll. Giulio
Girardi, Walter Hollitscher, Franeois
Houtart, Erika Kadlecová, Tadeusz Ma
zowieczki, Johann B, Metz. Jürgen Molt
mann, Marc Oraison, John A. T. Robin-



son, André Raymund Sigmond, Szennay
András.

A folyóirat szerkesztői tisztában van
nak azzal - aIII1ii.nrt ezt az első érvet záró
4. számban hangoztatják - hogy az élet
súlyos problémáinak tárgyalésánál egyet
len "rövid út" van: ez pedig a hosszan
tartó, kítantó türelemnek az útja. A fo
Ivóirat úgy indult és továbbra is úgy
kívánja munlkáját folyitartni, hogy íróinak

POSSONYI LÁSZLO: BűNBAK ~S ÁRULO

és oívaséínak, mi töbib, az emberiségnek
közös ügyét sroJg~lja. ce~ltúzését már
az első évben issíkeresen követte, Egyet
len év lefOI1gása alarlJt~ós~ élertlet bizto
sító szálakat fűzött ernberek és országok
kőzött. Oly emberek és országok közörlJt,
akik és amelyeik egyaránt e1Jkö1lel1e2lettelk
a közös jövőt, a mind humánusabb vilá
got, a viJ.ág békéjét kialakítani, szoJ.gáLnIi
és ~enn1m11Ja1rui.

-nr-

(Kuthy Lajos életregénye - Ecclesia
kiadó)

Történeilmi események mgy hősei sem
diktálják bele magukat, egy róluk készü
ló regénybe. Ott is meg kelJ küzdenie
az ír6nak, hogy érzékletesen idézze feJ.
a kor atmoszférájét, ssétszórödott emlé
keikból és saját fantáziájából keverjen
színeket a háttérhez. nem is beszélve an
nak az isteni smk!rának az előcsiholá~á

ről mellvell. az alkofó művész újraalkotni
képes, művében is továbbélő életet lehel
IlIi 81llalkiai1Ja, eleven drámai fe5zilltségelk
kel töltend mea a porosodó akrtá.król elő-
sz6lítoiit eseményeket. '

De mindez talán mégis könnyebb, mint
a megídézeet nagv időnek egy szOrke
hétköZll1élIP j át, a nagy események kavar
e:ásában elveszőkís ep1z6do'kat jjelmgyog
tatní, v'lIQomáS'l'a bírni a riagy hadw"?1P-f"
fel!VVeI"hocdozóiát. akIváM á.JLamférfi
íródeáktát; lefújn!i a nort a nagy dicső

ség ba,Jiér-lkoszortíiának egv levélkéiéről

s a nagv fmkások névtelen elbukotttal
nak sorsában éreztetni meg a tragédia
slZléIeSlSiégét-,

Erre vállalkozott Possonyi László, ami
kor rf>~p,m"t ~rt K 7 l t h '!J La;osrÓI. ~ masvar
szabadsásharc ..fénvből sötpts~O'be zuha
nó. tJinrO'tJt és tépett ffif.?U rá iá rá1". akit 'a
vííásrosí bukásba beletörődní nem tudó
honfitársai árulónak bélye~eztek. ko-n
pedig annyira a fieiedés sötétjébe taszí
totrt:. hogy még sírját sem lehet megtalál
ni fl nagyváradi temetőben.

Kockázatos váltalkozás ez még oly ki
tűnő író számára is, mint Possonví Lász
ló, aki Iról talentumai mellett mp'e: az
zal a ritkla adománnyal is rendelkezik,
hogy valami evangéliumi íhletésű szere
tet szenvedélvével szeretne rníndíg és
mándenhol pártiára kelni a kicsíny és
nagyobb ir,:a:>lság)talanságot szenvedett
embertárSIainak. Ahogyan könyvének utó
szavában maga is vallomást tesz erről:

ahol valami sérelmét l:eli meg az igaz
~ágosságnak, ott rendŐrkutyaként kapa-

rásmrl IkeZld, ~örm:ével hányJa föl az
avar1J, hogy megv:aJl'assa még a földet iSj
a holtakat is."

De még így is kookázatos volrIJ ez Q
vállalkozás, hiszen nem egy kii1la1á1t alak
ról írt regényt, hanem múlrtszámdi iro
dalmunk egy méltány1Jal:anul elfeledett
íröíáröl, a fuoancia romaII1tikus irányzat
első és talán legjobb hazai képviseH5j~

ről, Batthyány Lajos 1litkárároI, aki az
ír6i hirnév ormán azt a szerepet is vál
lalta, hogy öss:rekötJő lán~ lesz az
első forradalmi jurátus nemzedék és
Kazinczy Gábor még ra!!iikálioobb kor
os2lt:álya ~özött. Kuthynak tehát kon,krét
helye, szerepe, időben és térben körli1
hatá'!"Ü'lt @Jere volt a negyvennyolcas sza
badsázharcot megelőző években, a sza
badsá.!l1harealatt és után. A pesiti társa
sázbari, az ébredő szabadsásban. az íro
datomban és polittkában oly el~elően

fOlI'~o16d6 Irót azonban a Vi'lágosra követ
kező sötét idŐk éppen úzv elmnter\:ik,
minlt val'aJmiikoc ronggyáolvasott rezé
nvelt, Negyedszázaddal halála után Ke
me77·eczkv Kálmán az akkori ..Orszásr-Ví
láz" címú lapbarrl "Egy renegát magvar
költő" című trásában valóságos osokrot
á1lít Össze Ku1:hy árufás-mítoszának vad
hajtásairól. S itt ielentlkezik a kockázat
ipcam mélvsége Possonyí számára: po2'JÍ
tív regényt írni egy "negatív-hŐsről".

És m~g valami a kodkázatolk itt fel
sem is sorolható buikrtatóibó1: egy ro
manlt1ilku~ ·fró. végzetes és kilártástalan,
betel iesülést i~zá:ban sohasem remél
hetőnJagy szerelern há,16jáibélln, egy ~cér
nő játékSlrel'e, áblandó anyagli Jehetetle
nülésekben vergődő. lakásában irodaJlmi
szalont nvító széplélek - a politikában,
hazáia és néne sorsénak megítélésében
ugyanakkor hidegen józan és reális ko
ponva, írói feladaetm'ak az is elég, hogy
ebből az összetettséglból készüljön drá
maii feszüfi-ség€lkke'l teljes, izgalmas és
egy mélltánytalJan SüI'lson elboroagó, rész
vélJMjes regény.
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A magyar történeti-regény irodalom
többet '~apott ennél Possonyí Lászlótól,
A mai nemzedék is többet egy életrajz
regénynél. mely a: legendás, negyven
nyolcas időkIben "jártJszódik". Mert mi
közben Possonyí - az intimi1lások mes
teri csevegőíe - a tragikus történetet át
meg á'tsZJÖvi a nagy életek íklis történeted
nek s a Illagy események kícsínyességeí
nek gúnyoros-pletykás derűiével, feícsil
lantja a kor nagy kérdéseit s a bélyeges
homlokú Kuthy Lajos sorsában talán
többet mutat meg nelkünk a szabadság
harc leverését közvétlenül követő IiJdők

magyar társadalmának vívódásairól.
mi'IlItiha a hűségülöben meg nem tántoro
dott pozstív hősökről írt volna regényt.

Ha valami htányosságot érez benne az
olvasó, az csak azért lehet, mert annyira
fel tudta keltend az érdeklődési; Kuthy,
az író írámt, hogy szívesen telkJintettünk
volna bele műveinek viűágába is, Leg
alább olyan mértókben, mínt a "vesztét"
oikozó "SzóZJat" gyötrelmes keletíkezésébe.
De ez talán nem is a regényír-ó feladata,
hanem az elkallódott. magyar irodalmi
értélkéket számbavevő és feltáró iroda
lomtörténeté.

MAGYAR FERENC

RUBIN PüSPÖK LEVELE A PüSPÖKI KONF1ERENCIAHOZ.

A püspöki szmodus főtttkám, Wladislaw Rubin püspök, a püspöki konferenoíák
hoz ilI1ltézeút levelében tájékoztatta a püspököket a pápa néhány döntéséről.

Bízonvos nehézségek rníndezídeig késleltették annak a központi teológus-btzoöt
ságnak feláJHÍltásá!t, amelyet az 1967 őszén bartott püspöki szinodus kívánatosnak
mondott. A nehézségek azokat; a szempontokat íületően merültek fel, amelyek szerínt
a bizottság tagjart ki kell válasetaná. A kívánalom ugyanis az, hogy a modern teoló
giai valamennyí irányzaJ1Ja sa vftág valamennví tája képviseletet kapjon.

A püspökí szímodus kívánsága volt egy pozrtív okmány összeállítása ,ilS a jelen
kor vallási kérdéseiről. Ez az ügy 'kizárólag a pápa IiUe1Jékességébe tartozik. O maga
- mondotta Rubin - utalt e tekliJn~etben a pápa 19-68. [úníus 29-én lctadott hítval
hisára (Isten népének hitvallása), amél1kül azonban, hogy azt mondta volna, hogy 'ez
az okmány megfelelhet a szinoduson összegyűlt püspökök kívánságának. "S~emélye

sen azon a nézeten vagyok - tette hozzá Rubin -, hogy az, amit a pápa ebben a
Credoban mondott, a mai egyház tanítása." Levelében a püspökök figyelrnét csak
arra hívta fel, hogy meg van ez az okűrat; anélkül, hogy véleményt nyilvánftott volna
róla, vajon kimerítően eleget tesz-e ez a szinodus szándékainak.

Rubin bejelentette levelében egy kisebb belső bizottság feIaifítasát is. Ez fogja
öt támogatad abban, hogy az fN folyamán a különböző püspöki karoik képviselői ál
tal benyújtott IkíváJIlISá'goImt és megjegyzéseket a püspöld színodus munkamódjára
vonatkozóan vmegvízsgálja és :a színodus liegközelebbi ülését előkészítse. E kíván
ságokfarteűrnáról,valamint az indítványok tartalmáról Rubin nem nyilatkozott, csu
pán annyit mondott, hogy "ilgen pozitív" megnyilaekozásokról van szó.

A Iévelében ,tagl1al.t más i1JémálkirÓll Rubin annyit mondott, hogy 'lényegében táié
koatatást nyújtott azoknak a témáknak álűásáról, amelyeket a püspöki szinodus
tárgyast, Ezek különösképpen a liturgikus reform, a vegyesházasságra vonatkozó sza
bályok mödosításaí, a szemínáríumok és az új egyházi törvénykönyv előkészítő mun
kálatai. -

A nem-erőszak végtelenül fölötte áll az erőszaknak, a megbocsátás férfiasabb a
büntetésnél. Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban
székel.

Gandhi

Feltétlenül szükséges a hit tisztaságát védelmezni, de az egyház egészsége épp
így megkívánja az ostobaság elleni védelmet is.

Henry Marrou
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