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AZ EGYHÁZ Új TÖRVÉNYEI A BÚCSÚRÓL
ÉS A BÖJTRŐL
Bármiben lássa is valaki a reformáció mélyebb gyökereit, Luther
fellépésére kétségtelenül az egyház aJkkoI'li bűnbánati gyakorlata adott
okot. A keresztény ókor és a kora-középkor bűnbánói hosszasan és kf#rnényen vezekeltek. Később az egyre !könnyeibibé váló és ellenőrzés nélkül végezhető gyónási elégtétel lépett a szígorú módszerek helyébe. Ha
pedig valaki teljesebb elégtétellel óhajtotta leróni azt, amível bűnei miatt
tartozott az isteni igazságosságnak, folyamodhatott az egyház kimeríthetetlen "k1incstárához", vagyis búcsúnyeréssel ráhagyatikozhatott Krísstus kínszenvedésének és a ezentek hozzáadódó (Kol. 1, 24) életáldozatának érdemeire. Elméleti hittanítás szempontjából ebben semmi hiba
sincs, meggondolatlan alkalmazása azonban jelentős értékektől fosztotta
meg a gyakorlati keresztény életet. Amint ugyanis mindinkább egyszerű
södtek a búcsúnyerés feltételei, az oktalan propaganda pedig még nyomatéikoztais az élők-holtak javára nyerhető teljes búcsú könnyűségét,
egyre jobban feledésbe merült a keresztény tömegek lelkiségében a személyes bűnbánattartás gondolata. "Olcsón", az elevenibevágá vezeklés
igénye nélkül igyekeztek megszerezni maguknak a lelki békét. Erre oa
veszedelemre mutatott rá Luther 1517. évi witten:bergi tételeinek elején
és végén: "Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus mondja: Tartsatok bűn
bánatot! Azt akarja vele, hogy bűnbánattartás legyen híveinek egész
élete. .. Arra kell buzdítanunk a keresztényeket, hogy kereszten, halálon, poklokon át igyekezzeneik követni fejüket, Krisztust, és így inkább
solkféle szorongattatás közepert jussanak Ibe a mennyországba, mintsern
hogy bélkével áltatva elbízzák magukat." Luther itt még az egyházon
belül állva kívánt reformálnd. SzéjjeLküldött és a nyomdák útján továbbsokszorosított tételei két hónap alatt rokonszenvező visszhangot vertek
az egész katolikus Európában. A veszedelmet, amelyre Luther rá akarta
ébreszteni a keresztény világot, ma tisztán látja a hivatalos egyhéz is,
és szem előtt tartja legfrissebb lelkipásztori intézkedéseiben, Akkor azonban, sajnos, nem azok értették meg ari..asztó szót, akiktől elsősorban
függött a reform végrehajtása. így emberileg könnyebben érthető, hogy
l~ésőbbi nagy írásaiban már kívül helyezte magát a reformátor a rómaí
egyházon.
Jóval kevésbé ismeretes tény, hogy a svájci reíormáeíó kezdeteinél
a böjti fegyelem, nevezetesen a ~üdchli "kolibász-eset" volt a botránkozás első köve. 1522 egy böjti napján Froschauer zürichi nyomdászmester
felesége hal híján kolbászt szolgált fel férje legényeinek, aJki:k éjt-napot
egybetéve dolgoztak Szent Pál leveletinek új kiadásán a fran'kiurti vásárra. Odatették az ételt az éppen jelenlévő három pap elé is. Ketten
ettek belőle, Zwingli - a város főplébánosa - nem. Az esetnek peI'S2l€
híre ment, és nagy felháborodással tárgyaltá!k. Zwingli szeritbeszédben
kelt védelmére társainak. Beszéde hamarosan megjelent nyomtatásban
is. Kiderült belőle, hogy a szerző már olvasta, sőt helyesli Luther nagy
kiáltványát "A keresztény emiber szabadságáról". így kezdődött el az a
forrongás, amelynek során Zürich nem volt hajlandó tovább várakozni
a bízonytalanul ígérgetett egyetemes reformzsinatra, hanem a maga módján hozzáfogott a kereszténység megújításához.
145

Azóta már !két egyetemes zsinatot tartott az egyház, mégis a harmind a
búcsúk, míndpedig a böjti fegyelem terén végrehajtsa a jó négyszáz éve
Idvánt, de azóta sem tökéletesen megvalósított reformokat. A búcsúl1gy;ről szóló rendelettervezetet el is készítette a Szeritszék illetékes fő
hivatala, a Poenítentiaría, és lét negyedik ülésszak végefelé az atyák elé
terjesztette. A zsinati iköz\"élemény már nem volt hajlandó foglalkozni
vele a közelgő befejezés izgatott légkörében. Le kellett venni a napirendről. Azóta alaposan átdolgozták. A pápa akaratából ikét, egyenként
aéttagú bizottság dolgozott rajta. Az egyik hittudósaikból állott, és 1960
b'"Ze;ptembev~en fejezte be munkáját. A második gyakorlati szakemberekből tevődött össze, az előző bizottság munkájára is támaszkodhatott,
es novemberben lett készen, A testületi felelősség (kollegialitás) elvéhez
níven a pápa már előzőleg véleményt kért püspöktársaitól. A világ mincl.en részéből 78 püspiYki kar adott választ a Szeritszéknek. Érdekes, hogy
rnfg a keleti katolikus püspökkari értekezletek mind helyeselték a búcsúugy átvízsgálását és javítását, Nyugaton 14 püspöki kar ellenezte a reformot. Az alapos munkálatok eredménye nemrég jelent meg mint VI.
Pál pápa apostoli rendelkezése (konstitúciója) 1967. január elsejéről keltezve, Szövegét még csak a félhivatalos sajtóból ismeri a világ. Életbelép majd három hónappal azután, hogy az egyház hivatalos Iapjában
is megjelent.
Az új pápairendelkezés "A búcsúkról szóló tanítás" (Indulgentiarum
dociruui} szavakikal kezdődik. Terjedelmes tanító-része az egyház hagyományes álláspontját adja elő, de szerenesés fogalmazásban. hogy ne ideg~nftse el a protestánsokat.
Nem egy pontját a még katolíkus Luther
maga is örömmel vállalta volna. Tanítja a rendelkezés, hogy az egyház.
kincstára "maga a megváltó Krísztus". Hangoztatja, hogy a búcsú. nem
elsőrendűen fontos dolog, mert "vannaik az üdvösség elérésének előbbre
való, azaz szükségszerű, jdlJb és hatékonyabb eszközei". El~eri, hogy
.,a búcsüügybe nemegyszer visszaélések csúsztark be, mert a szertelenül,
feleslegesen engedélyezett búcsúk lejáratták az egyház kulesaínak tekintélytét, és erejétől fosztották meg a bűnbánatielégtételadást".
A rendelkezés jogi tartalmánaik jellemzésére elegendő néhány főbb
pontot említenünik:. Teljes búcsút ezentúl csak ritkabban nyerhetünik, egy
~ély csak egyszer napjában, és az eddiig szokásos feltételekhez minden egyes alkalommal még szeritáldozás is szükéges, Megszűndk az ,,01támváltság": ezentúl minden pap minden máséjéhez annyi vsegítséget;
kapcsol az egyház a szenvedő lelkek javára, amennyit osak képes. A részleges búcsúkkal kapcsolatban - mint a Vatikán hírmagyarázója fogalmazta - megszűník "a szent matematika": nem lesznek többé 300 napi,
7· éVi és egyéb hasonló megjelölésű búcsúk. Ropparit lelkipásztori. !bölcsességgel szabja meg a pápa a részleges büntetés-elengedés mértékét.
Megértéséhez tudnunk kell, hogy a kegyelem állapotában végzett erkölcsi
f~cselekedeteink mindegyike örök érdemszerzés. Ez a tett főértéke. Emellett azonban van még vezeklő értéke is: lsten elengedi míatta büntetéstartozásunk egy részét; annál többet, minél kiválóbb jót tettünk, és minél nagyobb volt bennünk a szerétet. Ha a cselekmény részleges búcsúva! van ellátva, ez a mozzanat az egyház jóvoltából mcstantól fogva
-megkétszerezi "az egyéni teljesítménnyel szerzett büntetés-elengedést",
mégpedig a kulosok Krisztus-adta hatalma alapján, az Ö érdemeire hagyatkozva. A búcsú tehát nem lJanyihfthatja többé a vezeklő hajlandóságot, hanem épp ellenkezőleg: még buzgóbo egyéni vezeklésre serkent.

madíkra, napjaíIlik II. vatikáni zsinatára várt a feladat, hogy
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A böjti fegyelem megújításáról is megtudakolta a Szeritszék a püspöki karok véleményét. Maga a reformrendelet azonban nem került p
zsinat elé. Pedig legalábbis félkész állapotban volt, hiszen a pápa jó két
hónappal a zsinat befejezése után már megjelenttette szintén apostolt
rendelkezés formájában 1966. felbruár 17-én. Az új rendelkezés a vezeklés gondolatkörébe iktatja be a böjtöt, és - mintegy ut.alva a bűnbán»
szellemiségnek már Luther tételei idején szükséges reformjára - "Tar,tsatok bűnbánatot!" (Poenitemini) szóval kezdődik. A kiindulás tehát aj-,
kalmas a nemkatolikus olvasó jóindulatának felkeltésére, és alighanern
a német Augustin Bea bíboros vezetése alatt álló Keresztény Egység Tirkárságának áldásos szellemét mutatja az okmány megszövegezésében.
A Poenitemini-rendeil:kezés tartalmát röviden két mozzanatban foglalhatjuk össze, EgyféJ.ől. korszerűsiti és lényegesen egyszerűbbé teszi a böjtÉ
fegyelmet az egész katolikus egyházban, nem csupán a latín-szertartásúak számána; másfelől igen lényegeset változtat a paranos teljesítésének szellemén. A közvélemény az első mozzanat iránt érdeklődik jobban.
ám a katolikus lelkiség alakulásának szempontjából fontosabb a másik.
sőt valósággal korszakot alkot.
Jogi szempontból nézve a rendelkezés "teljességgiel" (ab integro)
újraszabályozza a böjti fegyelem egész területét. 'I'ehát hatályon :kívül
helyezi az egyházi törvénykönyv 1250-1254. kánonját, és a helyébe lép.
Eszerint amit átvesz a törvénykönyv szövegéIből, azt az eddig' elfogadott
módon kell magyaráznunk; amit pedig nem vesz át belőle, az érvényét
vesztette. így a húseledelektől való tartózkodás szabályában nem veszi
át az eddigd törvényből a húslé (jus ex carne) tilalmát; ennélfogva egy.á~
talán nem tilos ezentúl pénteken és egyéb böj1Ji napokon húslevest vagy
pecsenyelevet fogyasztanunk. Halételek megengedett voltáról vagy tilalmáról a rendelet nem szól, de a törvénykönyv sem tartalmazott ilyen
tilalmat, Itt tehát nines változás, és az eddigi jogmagyerázathoz kell
lgazodrnmk továbbra is. A halra vonatkozó hazai és külföldí félreértések
onnét eredlhettelk, hogy az új rendelkezés szövege kifejezetten megszüntet "minden általános vagy külön kiváltságot és engedményt" a böjf
fegyelem terén. Csakhogy a pénteki halevés lehetősége eddig sem volt
kiváltság vagy engedmény, hanem halra egyszerűen nem vonatkozorta
tilalom. A "hús" szó ugyanis egyházjogi értelemben nem jelenti a halféléket. amint a "hal" szót sem természettudományosan kellett és ikeilJL
vennünk, hanem a kánonjogi szakirodalomban míndeddig basználatos
értelemben.
Az új törvény szabályozza ugyan a vezeklés napjartés az e napokra
előirt böjtölés fajtáit (hústilalom, szigorú böjt), meghatalmazza azonban
a területileg illetékes püspöki karokat, hogya hústól való tartózkodás
helyébe esetleg más vezeklő gyakorLatokat róhassanak híveikre, vagy
hogy méltányos aikból más vezeklőnapolkat jelöljenek ki a rendeletben
foglaltaIk helyett, meg nem szüntetve természetesen a nagyböjt bűn
bánati jellegét. Egyik emlitett intézkedésükhöz sem szükséges tovább;
pápai jóváhagyás, csupán jelentést kell tenniük róla a Szeritszéknek
"tudomásulvétel végett" (notitiae causa). A pápai rendelkezés szerint a
húseledelektől való tartózkodás napjai míndazok a péntekek, amelyekre
nem esilk parancsolt ünnep. Kétszer az év folyamán szígorú böjt is van:
szirrtén húst1ila1ommal, továblbá egyszeri érdemleges étkezéesel - reggelire és vacsorára csupán némi táplálékot véve magunkhoz a helyi jogszokás szeríntí mennyiségben és mínőségben. A két szígorú böjti 11<!IP
~gyike természetesen nagypéntek, Urunk halála-napja; a másík pedig
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"a főnagyböjt kezdőnapja", Ez az utóbbi szakkifejezés nálunk hamvazószerdát jelenti, másutt esetleg más napot. Ambroziánus-szeotartású egyházmegyék területén (például Mílánóban vagy Bresciában), ahol a nagyböjt öt nappal később kezdődik, a kezdőnap a böjt első vasárnapját követő hétfő; keleti szertartású katolikus egyházmegyékben
pedig, ahol
eddigelé évenkint négy nagyböjtöt tartottak, a húsvétot megelőző böjti
k1ősza!k első napján van a szígorú böjt. A hústilalom az említett tartózkodási és sztgorú-böjtí napokon felső korhatár nélkül (halálukig) kötelezi mindazokat, akik tizennegyedik évüket betöltötték. Jelentős változtatás ez a múliJhoz képest. Az eddigi fegyelem ugyanis már serdűletlen
gyermekekre kiterjesztette a hústílalmat, bár természetesen csak hetediJk
évük betöltésétől fogva, hiszen azon alul semmiféle egyházi eredetű törvény sem kötelez. A szigorú böjt változatlanul csak felnőttekre vonatkozik, mégpedig az egyházi-jogd magykorúság elérésétől (a 21. év betöltésétől) a hatvanadák év megkezdéséig. Egyes személyek vagy akár egész
családok alkalmilag felmentést kaphatnak az egyház böjti törvénye alól
megyésfőpásztoruktól és az általa szabott keretek között plébánosuktól
ts. Akinek joga van felmentést adni, az Mis válthatja a böjt vagy a
hústilalom kötelességét egyéb vallási cselekményekre. A Magyar KatoIíkus Püsipőki Kar 1966. december 13-án hozott határozatában úgy rendelkezett, hogy a nagyböjt péntekjei kivételével az év egyéb péntekjein
,.az irgalmas szerétet vagy a jámbor áhítat" bármely gyakorlatával helyettesíthetjük a hústilalom megtartását. Ennyit az új intézkedések jogi
tartalmáról.
A jogi újraszabályozásnál sokkalta fontosabb azaz új szellem, amely
ott van nemcsak az apostoli konstitúció terjedelmes tanító-részében, hanem a jogi rendelkezések színte minden mondatában is. Súlyos hibát
követnének el tehát a lelikek pásztorai, ha híveiket elsősorban a korlátozások pontos, színte farizeusi megtartására nevelnék ahelyett, hogya
Szentszék-szorgalrnazta lelkiséget ébresztenék fel bennük. A böjti parancs
teljesítése a múltban szárnos katolíkusnál, sajnos, függetlenült az Istenhez való viszonytól, és merő kényszeres kötöttséggé vált. Akárhányszor súlyosabb lelki gátíásba ütközött a nagypénteki böjtszegés, mínt akár az istenkáromlás, akár a csírázó emberélet megszakítása. Ennek az elferdülésnek is igyekszik végét vetni az új rendelíkezés, amíkor visszaállítja a
böjtöt a jelentőségének megfelelő helyre. Minden hívőt isteni törvény
kötelez a bűnbánattartásra. E kötelesség körébe tartozik míndaz, amit
az egyiház a böjtölés terén előír. De nemcsak az. A nagyböjt, vagyis a
húsvétra való előkészület maradjon továbbra is a vezeklés ideje, noha
egyházi törvény nem szabja meg többé bűnbánati gyakorlatait. A lelkipásztoroknak, elsősorban a megyespüspököknek kötelessége, hogy e szerit
időben Istent kérő vagy engesztelő célzattal - a szokásosnál buzgóbban gyakoroltassák híveikkel mind az szentgyónást, mdnd a vezeklés
többi. cselekményeit. A böjt és a húsbilalom mapjai elsősorban bűnbánati
napok, "Lényeg szerínt való megtartásuk" (substantialis observantia)
súlyos bűn terhe alatt kötelező. E kijelentéssel csupán az isteni törvény
komolyságát alkarja nyomatékozni a Szentszék, és semmi esetre sem a
farizeusi elkülsőségesedést kívánjaelősegíteni. Ezért - ha nem is magának lét rendelkezésnek szövegében, de közzetételével csaknem egyidejű
leg - emölcstanil.magyarázó aikk jelent meg a Vatikán napilapjában,
az Osservatore Romanoban a pápai Gergely-egyetem tanárának, Wilhelm
Bertransnak tollából. A tudós jezsuita mímden bizonnyal jelentős szerepet játszott a rendelkezés előkészítésében. Közlernénye szerint az vét148

kezík súlyosan. aki nem hajlandó böjttel vagy másféle vezeklő áldozatvállalással megtartani az egyház-kijelölte bűnbánati napokat. Ha csak
egy-egy alkalommal hágja át készakarva a törvényt, még nem követ el
súlyos bűnt. Aki pedig bármely számottevő okból nem az előírásszerű
böjtöt tartja, hanem a kdjelőlt napon önhatalmúlag másféle áldozatot
hoz helyette, semmi bűnt sem követ el.
Maga a rendelet hangoztatja, hogy megszűník mínden eddigi feilmentés és kiváltság. Nálunk Magyarországon az üzemi 'konyhán étkltzök eddigelé fel voltak mentve a hústilalom, vagyis a pénteki kötelezettség egésze alól. Az új törvény jelentős változást hoz. A péntek nOO1
egyszerűen hústálalmí nap többé, hanem a kötelező vezeklés napja, s a
kötelesség nemcsak a húsféléktől való tartózkodással teljesíthető, hanem - nagyböjtön kívül - a püspöki kar kijelölte más módokon is.
Az üzemi konyhán étkezéílk is köteleseik tehát pénteki napokon az irgalmas szeretetet vagy a jámbor áhitatot mint iböjthelyettesítőtgyakorolni,
mégpedig tetszésük szerint választott módon. A nagyböjt pénteikjein nálunk a hústálalom marad érvényben mint köteles vezeklőgyakorlat. Am
ha megtartása bárkinek hátrányos, Bertrans értelmezése szeránt maga
választhat helyette más bűnbánó gyakorlatot anélkül, hogy bűnt követne
el. "Böjtölhet" például állapotbeli kötelességeineik jobb teljesítésével,
sérelmek békés tűrésével, szenvedések elviselésével. A magyar püspökök
minden hústilalom alól eleve felmentették azokat, "akik idegen asztalnál étkeznek, és aikik hosszabb utazást tesznek" (sőt "a nehéz testi mUDkásokat és betegeket" a szígorú böjt alól is), a böjthelyettesítő cselekményelk alól azonban nem.
Püspökeink csak nagy általánosságban utalnak a böjthelyettesítő lehetőségekre. Az "irgalmas szeretet" gyakorlatain azon szelgálatokat értjük ernber társaméc gyengeségei iránt, amelyeket az irgalmasság testi é§5
lelki cselekedetei címen foglal össze a hitoktatás (beteget látogatni, kétkedöknek jó tanácsot adni, szegények kenyerére adakozni stb.), A "jámbor áhitat" gyakorlatain még többiélét érthetünk : akár szentírásolvasást, akár szentségekhez [árulást, akár Istent engesztelő lemondásokat,
mint például a tánc, a mozilátogatás, a dohányzás, a kávé-, tea- vagy
alkoholfogyasztás korlátozását, akár különféle imádságrnódokat (elmélkedést, mísehallgatást, szentséglátogatást stb.). Tehát alkalmas böjthelyettesítő az imádság is. Am ha nem is volna bűn, de a pápai rendelkezés gondolatvilágával ellenkező, elhibázott megoldás lenne bizonyosszámú ímaszőveg gépies elmondására egyszerűsítve letudnunk a vezeklés. kötelességét, Visszaesnénk abba az elkülsőségesedésbe; amelyen már
Luther megütiközött. Arnikor XII. Pius 1953.. .ban igen megkönnyítette az
áldozást megelőző "szentségi böjtöt", 'azt kívánta, hogy az új fegyelem
aprólékos esettanát (kazuisztikáját) ne dolgozza kii az erkölcstudomány.
A részletezés ártott volna az új szabály egyszerűsítő szellemének. A most
megújhodó böjti fegyelemnél se méregessük, meddig mehetünk súlyos
bűn nélkül! Viszont a szakemberekre váró szép f.eladat kidolgozni, hogy
a mindennapí élet mily számtalan apró lehetőséget táT elénk vezeklö
önmegtagadásra, Főleg az olyan lemondás vagy szolgálat értékes, amely
az egyént kevéllyé nem teszi, neki magának is használ, és környezetének vagy a nagyobb közőseégnek javára válik.
Az egész rendelkezés nagy lépés előre a katolikus lelkiség reformjánaik útján. Jelentősen módosítja a híveik viszonyát nemcsak a höjtri
parancshoz. hanem - legalábbis kezdetként - azegyház egyéb törvényeihez is. Bizonyára érezteti majd hatását más hasonló fegyelmi k~-
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désekben. például a vasárnapi kötelességek erkölestaní megítélésében.
Ugy teljesíttéti velünk a bűnbánattartás evangéliumi parancsát, hogy
egyúttal tiszteletben tartja a keresztény ember felelősségteljes szabad6ágát is. Nem merjük állitani, hogy a látszólagos lazítás ellenére könyrryebb helyzetet teremt az eddiginél, Kiüresedésre hajlamos formák
helyébe lelki tartalmat, a merő szabályteljesítés helyébe erkölcsi értékvalósítast állít. Ezért mái" nem a böjti szabályok teljesítésébe kell be-gyaikorolnu11Jk a seI~dületlen vagy a kiskorú ifjúságot sem, hanem éppen
oa. vezeklés szellemében. Így nevelni őket egyaránt kötelessége - a rendelkezés szerínt - a szülőknek lis, a lelkipásztoroknak is.
Az új törvény általában 1966 hamvazószerdáján lépett életbe. Oly
területeken, ahol, mint hazánkban ds, különleges felmentések voltak
érvényben, hathónapos törvényszünetelés (vacatio legis) után kezdett
köteLezni, vagylis 1966. augusztus 17-én. Életbeleptéhez nem volt szüksé~es, hogy a püspökök kihirdeesék. Aki tudott róla, igazodhatott hozzá.
A püspöki karok természetesen világszerte igyekeztek élni az általános
fegyelem módosítására kapott jogukkal. Volt oly.an afrikai ország, ahol
az alkoholos italok tilalmát jelölték meg a hústól való tartózkodás he-lyettesítője gyanánt. A nyár derekán az olasz püspöki km azzal lepte
meg a világot, hogy a nagyböjté idő kivételével megszüntette oa pénteki
hústilaimat a katolikus Itáliában, és a hívek tetszésére bízta, hogy mily
vezeklő cselekményt gyakorolnak helyette. Ezt a példát követték magyar püspökeink is. Egyúttal felmentést adtak a hústilalom alól minden
olyan pénteken. amelyre akár törvényes állami ünnepnap, akár tanácsolt egyiházli. ürmep iesdk. A kedvezményezett napok közé szárnít kará("sonyelőnapja (december 24) és Szálveszter napja (december 31) is.
A felmentés teljesen megszüntetí az ilyen péntekeik vezeklőjellegét; a
hívek tehát böjthelyettesítő bűnbánati gyakcrlatra sincseneik kötelezve
e napokon.

-

ÁGOSTON IMÁJA
Kimondhatatlan!
A gondolat ösvényén
Kereslek szakadatlan.

Te Halhatatlan!
Új életre keltettél,
Kit bűnökkel zaklattam.

Te Mérhetetlen!
roskadozva
Szivárog szavad bennem.

Én jártam-e Mögötted?
Vagy Te utánam járva
A sorsomat így szőtted?

Lényedtől

. Fényed kQzött keringek
Te Láthatat'tan!
A mélyben és magasban.
Elérhetetlen!
Forrásod keresqélem
A titok-rengetegben.

Az igazságod féljem
reszketve bolyongjak
A sziklás meredélyen?

}!;s

Szeresselek [eledoe
A múltat, mint avultat
S így boruljak Szívedre?

Oh, vágylak és zaklatlak
Arnvában hata.lmadnak,
Fényében irgalmadnak.
Nagy Mikló.
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Szomor Tamás

ÁLLATI LÉT ÉS EMBERI LELKIISMERET
ADat és ember lényeges különbözőségének egyik Iegszernbeőtlőbb
jele az emberi lelkiismeret. Dicsérik a ló értelmességét, a méh ezergalmát, a hangya kitartását, a kutya hűségét, de még sohasem lehetett hallani, hogy valaki egy állat Ielkiismeretességét magasztalta volna, Most
mégis egymás mellé állítjuk az állatot és az embert, az állati léttel vetjük egybe az emberi lelkiismeretet, hogy gyökerében vizsgálhassuk ,a
lelkiismeretet ott, ahol az állati létfoktól lényegesen elkülönülő magasabb fokú létezési mód jellemzőjeként megjelenik. Ez a szekatlan találkozás talán majdélesebib fényben mutatja meg a lelkiismeret lényegér
és az egyes ernber lelkiismereti felelősségét.
Két külön világ

Allat és ember mindig két különböző világot jelentett, de hogy honnan e külörrbség, annak megmagyarázása már nem adódik magától. Nincs
elintézvea kérdés azzal a Descartes-tól származó és sokáig kísértő állitással, hogy az embernek lelke van, míg az állatnak nincs. Az arrsztotsleszi szóhasználathoz szekott !középkori tudományosságban magától értetődő volt, hogy mindenütt lelket emlegessenek, ahol életet tapasztaltak.
mert az élőnek egyedi egységét jelentő és biztosító külön elvet (prindpium vitale) nevezték léleknek (anima), mely a szervezet differenciáltsága és vele a lélek önállósági foka szerint lehetett növényi, állati es
emberi lélek. A mai tudományos szemlélet is azt tanítja, hogy az állatoknak iét külvilággal szemben tanúsított viselkedése csak pszichikai, azaz
lelki alapon magyarázható meg. Az állatokkal nem veleszületett, hanem
idők folyamán a tapasztalattal kialakuló feltételes reflexek a kívülről
jövő ingerre nem az ingerek, hanem egy hozzáfűződő tartalomnak megfelelő visszahatások. A tartalom .ísmerete pedig lelki jelenség. Az állatok
lellki jelenségeivel foglalkozó tudomány az állatlélektan.
Megfelelőbbnek látszik az ember és az állat megkülönböztetése azon
az alapon,hogy az embernek szellemi világa van és ennek megfelelően
szellemi lelke, ami az állatnak nincs, hiszen az allatnak críncs szellemi
élete: tudománya, művészete, erkölcse, Ez az indokolás feltétlenül helytálló, de kérdés, hogy kielégitő-e,
Érdekes nehézség és talán meglepő is számunkra, amit Jean Frisc.h
a japánok felfogásáról ír. "Allati lélek és emberi szellem" című tanulmányát a brüsszeli La Nouvelle után a zürichi Orientierung is közölte
1964-ben. Frísch abból indul ki cikkében, amit a tokiói ikatoiikus egYlitemerréveken át tapasztalt, hogy "a japán dJ1á1k egyszerűen visszataszítónak találja, hogy elfogadja a mi széltében elterjedt nézetünket, hogy
egyedül és kizárólagosan csak az embernek van szellemi le1lke, ami halhatatlan, míg a többi élőlény <teljességgel CSi3Ik ,anyagi' lenne". "Sentk.inek
nem jutna eszébe Japánban, hogy állatot és embert egyenlővé tegyen.
Japán barátaim egyöntetűen hangoztattak: ami neldík a katolikuso!knál
elídegenítő, az az, hogy ezek semmit sem ismernek el az állatokban, ami
az emberi lény szellemi elvének megfelelője Lenne." A megfelelő keresstény választ Fnisch tanulmánya üdvösségtörténeti alapon keresi, mert
ebben áldás és átok rendszerína emberre és állatra egyaránt kiterjed.
Mivelhogy a skolasztika sem ismert éles dualízmust, FriBch a hagyo151

mányra is támaszkodva úgy Iátja, hogy az embernek: és az állatnak bizorryos fokú üdvösségtörténeti sorsközössége szirrte magától értetődő: "Az
embert mindaz a teremtmény hozta létre és tartja életben, ami a lebben
megelőzte. Az embernek tehát kötelessége, hogy a teremtményeket a
végső beteljesedésükig elvezesse."
Ha jól értettük a japán nehézséget és Frisch feloldast kereső kisérletét, igazában annak tisztázásáról van szó, hogy vajon nem áll-e közelebb az állat az emberhez, és nem tagadunk-e le valamit az állatból, ha
a különbséget olyan egyszerűsítve fejezzük ki, hogy az embernek szeilleme van, míg az állatnak nincs. Teilhard de Chardin tanítása jut eszünkbe,
mely szerínt az ember története az egész anyagvilág folyton haladó felemelése, és ez a kapcsolat nem tűri, hogy az ember valaha is elidegenedjék a nála alacsonyabb rendű valóktól. De ebben az értelemben szólt
már Aquinói Tamás is, mikor azt írta: "Test nélkül az (emberi) lélek nem
tökéletesen meghatározott természet, hanem az emberi természetnek
<sak része", amely összefüggésben van a test mindenkori tökéletességű
fokával, hiszen - legalábbis ezerinte - "a magzat először csak a növényi
élettokot éli, aztán az állatít, végül pedig az emberit. Az egész nemződes
végső foika tehát az emberi lélek, és e felé mint végső meghatározó felé
törekszik az anyag". Nem kétséges, hogy a végső meghatározóhan valarnennyí korábbi meghatározónak is benne kell lennie, hiszen ha ezek
tökéletességeiből a végsőben csak valami is hiányzik, akkor a kiesett érték egyáltalán nem vezetett a végső meghatározó felé. Hogy viszont miriden létezőben ezt a "törekvést" lehetett felfedezni, elég bizonyságnak tetsett arra nézve, hogy mínden lényeges különbözőség ellenére is az anyagot, növényt, állatot és embert valami mélységes egység fogja át, amelynek 'értelmében minden magasabb rendű őrzi és tovább fejleszti a nála
alacsonyabb rendűeknek rninden tökéletességet, Ez a felismerés a természettudományok kísérleti kutatása révén .nemcsak hogy semmit nem
vesztett hiteléből, hanern még világosabbá lés meggyőzőbbé is vált,
A biológia kimutatta az életfolyamatokra minden szervezetben érvényes sajátosságokat, a biokémia és biofizika megtanított bennünket arra,
hogy minden életmegnyilvánulás mélyén fizikai és kémiai folyamatok szerepelnek. Ugyanakkor világossá lett azonban az is, hogy nem magyarázható meg fizikával a kémia, kémiával az élet, növénnyel az állat és az
állattal az ember. Minden fokra áll, hogy önmagát ugyan megörizve, de
osak a magasabb rendűnek alapjává válva és annak alárendelve jut el
a további tökéletesedéshez olyannyira, hogy erről a folyamatról a tudományos fogalmazás is mint fejlődésről, evolúcióról beszél, ami éppen a
kibontakozást fejezi ki. Természetesnek fogjuk találni, hogy e kíbontakozás közben a határok legalább vészben elmosódottak lehetnek. A1l.aJt
és ember viszonylatában például az érzékelés szerveí és lefolyásai jórészt azonosak, és ennek megfelelőerr az állat viselkedése sok mozzanatában egészen emberies jellegű lehet. Gondoljunk csak egy jól nevelt kutyáMk értelmes és érzelmeikben is gazdag reagálásaíra.
A középkorí bölcselet tanítása. mégis az volt, hogy minden látszólagos azonosság ellenére is az embernek még az állatokéival kőzös megnyilvánulásai 'Ís lényegesen tökéletesebbek, vagyis magasabb rendűek.
A kutya ismeri a gazdáját, mert felismeri azt az embert, akihez a léte
k;.ötött hiszen az érzékelései révén sokoldalú szemléleti képe van erről
az em'berről. Az emberben is élnek ilyen szemléletí képek, de ezek még
efemeikben (az érzetekben) is magasabb rendűek az állatokéinál, mert az
ernberben az érzéklést is a szellemi lélektőil áthatott érzékszervek hozzák
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létre. Lényegében ugyanezt véljük hallani Pavlovnalk a természettudo-.
mányos módszerekkel végzett kísérleted alapjárn megalkotott reflexelméletélben. E szerírrt az embernél a szemleleti képek kialakulásában is scZerepel már az emberre jellemző második [elzőrendszer, aminek az állat
még teljességgel híjával van, A pavlovi második jelzőrendszer pedig a
bE'S7Jéd, ami azt jelenti, hogy az ember fogalmakba tudja önteni szerzett
ismereteit.
Az emberben világosan jelentkezik valami vadonart új (szellemi lélektől áthatott, második jelzőrendszer), anélkül azonban, hogy ezzel eltűn
tek volna a korábbi fokon is meglévő ísmeretszerzési berendezések (érzékszervek, első j elzőrendszer) , amik pedig éppen az állati lelki világot
tették lehetővé. A továbbiak szempontjából fontos, hogy ezt a mozzanatot a következőkben 15 mindig szem előtt tartsuk.
Az öntudat szerepe
Az állat is megismer, érez, vágyakozik, bírtoklásea tör vagy rnenekül,
és mindezeket benne érzelmek is kísérik. Az állat csak éppen arról nem
tud, hogy mindez benne és vele történik. Az állart nem ismeri fel önmagát, a maga különállását és ezért nem tud a külvilágnak "tárgyi"
valóságáról, azaz a dolgoknak a rajta-kívül-állásáról. Ennek az elkülönülésnek hiányában nincs és nem is lehet az állatnak sem önmagáról, sem
a külvilágról mondanívalója. Az állat értelmessége egyszeruen a képesség, hogy veleszületett szükségleteível vagy kialakult igényeivel azonnal
alkalmazkodni tud a körülményekhez és a velük adott lehetőségekhez.
A mi szempontunkból elhanyagolható, hogy az állatokban az igények
kialakulása mennyire zárt határok közönt mozog, rnert még igy is olyan
széles skálát mutat fel, hogya cselekvések széles sávján az összetéveszthetőségig azonos képet rnutathat az ember cselekvés-világával. A külső
megjelenés szerínt az állati és az emberi viselkedés olyan sokban nem
mutatja az állat és az ember két külön világát, hogy elhatárolásuk csak
nagyonis gondos körültekintéssel végezhető.
Azállatvise1k,edéstan bécsi ,'kutatójának, Konrad Lorenznek az
aggresseíós ösztönről szóló könyve (Das sogenannte Böse) rövid fogalmazásban a lényegében igyekszik felvázolni mind a párhuzamot, mind az
eltérést, mikor megállapítja: "Az általánosságban hasznos ösztön változatlan ugyan, de kűlönleges esetekben, amikor működése káros lenne, egy
egészen sajátos, a pillanatnyi helyzethez mért (ad hoc) gátló mechanizmus lép működésbe." "Analog ezzel az emberiség kultúrtörténelmi fejlődése, mert ezzel magyarázható, hogy mind a mózesi, mind az egyéb
törvénytáblák legfontosabb parancsai míért tilalmak és míént nem elő
írásaik. Az állatra a fiziológiai mechanizmus kényszeríti rá azt, amit
nekünk az erkölcsi törvény ír elő." Az állat viselkedésének és az embef
magatartásának törvényei a valósághoz való igazodásban ugyanannak az
egy létvalóságnak az elkerülhetetlen követelései. Csak éppen (és ez a
"csak éppen" egyszerre rnekkora szakadéket is [elent l) a törvény megjelenése és a 'törvényhez való igazodás természete lesz teljességgel más.
Az állat ösztönös kényszernek engedelmeskedik, az ember pedig a felismert törvényhez mint kötelező normához igazodik.
A törvénynek mint normának felismerője az emberi szellem, amely
erre a felismerésre éppen azért képes, mert felfedezi önmagát és öntudatra ébredve elkülönül a külvilágtól. Önálló tényezőnek ismeri fel magát, nem éri már be a puszta iníormációkkal, a külvílágoól kapott meg153.

'ismerésekkel, amelyek az állatot kormányozzák. Az állati megismerés a
külvílág egyszeru felhasználásával nem elégíti ki az embert, mert az öntudatos ember már szemben áll a rajta kívül lévő egész valósággal, amit
nem csupán felhasználni, hanem már alakítani is akar. Az ember a világot a saját elgondolásához igyekszik alakjtani és ezzel az igyekezetével lényegesen magasabb fokra fejleszti a lét valóságát, mint ahol az az
állati létfok kiteljesedésekor tantott. Az élet megjelenése óta nem teljesedett ily lényeges lépéssel tovább a lét.
De amikor ennyire hangsúlyozzuk ismét ezt a lényegesen magasabb
létfo!kot, egyetlen pillanatra sem feledjük, hogy az ember nem "deus ex
machina", nem minden előzmény nélkül megjelenő új valóság, hanem
minden korábbinak tárháza is. Az ernber nemcsak azért mikrokozmosz,
mert míndent magáiba szív a megismeréssel és mindent elérni akar, ami
bármi távolságban is, de van, hanem mikrokozrnosz azért is, mert együttesen van benne adva a lét mínden korábban elért tökéletessége, amelyhez ő maga még egy addig soha nem létezőt is adott. Éppen a további
tökéletesedés érdekében lett elengedhetetlen, hogy az ember megszabaduljonaz egyes tökéletességeknek a különböző állatoknál elért legmagasabb fokától. Ezek ugyanis így együttesen túlságosan is zavaróan hatnának, ment akadályoznák az embert a világtól való különáliásában (a
"legélesebb" látás, hallás, szaglás, tapintás például nem engedné a tárgyaktól való szabadulást). Mégis nincs olyan állati tökéletesség, amely az
emberben ne élne tovább.
Az állati tökéletességeknek is birtokában lévő (vagy ha valakinek
jobban tetszik, az állati létfoktól valamiképpen még mindig kötött) ember azonban már nem csupán egy nagyon is zárt kereten belül ismer
fejlődést, mínt az állat, hanem mindig készenlétben van rnerőben új
Iehetőségekre, Az állatok kipusztulnak, ha a nekik megfelelő környezet
rnegszűndk (időtlen időket csak: az alacsonyabb rendűek bírtak kí, mivel
"igényeik" is kicsinyek), az ernber ellenben átvészelt minden változást
és a jégrnezőktől a trópusoikig mindenütt megteremtette a maga Iétfeltételeit. Az ember alapvetőerr alkotó lény.
Az alkotás első feltétele a minden mástól elkülönírtő öntudacon kívül
a még-soha-nem-látottnak meglátása, az előrelátás. Az előrelátással, a
jövő megtervezhetésével fölszabadult az ember az anyagi testével adott
megkötöttségeknek és a rajta kívüleső körülményeknek való kiszolgáltatottság alól: tüzet gyújtott, szerszámot ikJészített, a földnek megszabta.
hogy mit teremjen, ma pedig a természetben elő nem forduló anyagokat állit elő, sőt már- az időjárás neki megfelelő szabályozására gondol.
Jóllehet az ernber ezzel a jövő-alakítással szinte mindenben az anyagvilág fölé emelkedik, test-voltával mégiscsak mindig az anyegvilág kiszolg,á~tatottja marad. Túlságosan 'is érzi az ember, hogy ezen a réven
mennyi minden köti, de ugyanakkor mégis nyughatatlanul tör arra, hogy
mindezektől a lehetőség szerint szabaduljon, Ebben a kötöttségben és a
tőle való szabadulásra való ,törekvésben jelentkezik előttünk először az
ember kettőssége, Csakis ennek a k,ettőségn<eIk. számbavételével érthető,
hogy bár a felfedezésekből és feltalálásokból még míndíg hasznot húztunk, kezdetük:ben mégis mindig riadalom kísérte őket, hisz kezdetben
még sohasem lehet tudni, hogy végül majd hova és mire vezetnek. (Első
.szerepléseík ugyanis rendszerint inkább csak bajt hoztak az emberekre.)
Az emberi teremtő erőt magasztossá avatja ugyan a világ minden más
létezőjéltől való függetlenedése, de ugyanakkor !bizonytalanná is teszi a

létezők

egészével szemben való kiszolgáltatottsága, amit lépten-nyomon
érezni kénytelen.
Az állat "maga"..bíztcssága n!élikülcselekV"ő ember mégsem alakítja
a világiát egészen a maga szempontjai szerínt, mert túlságosan is sokat
hordoz magában még abból, ami az állatot oly magabiztosan irányítja,
Az ember felülmúlta ugyan, de ugyanakkor kiirlhatiatlanul magában is
hordozza az állati lét ösztön-kormányozta világát, Az ösztönösség nyo'maának árnyékéban az ember teremtő előrelátása azért olyan félelmetes
újdonság, mert annyira korlátozott és mégis annyira koeíátlanul táguló
lehetőségek között kell la nem eléggé meghatározott ösztönöket meghatározott mederbe terelnie és a külvílágot a mindig új lehetőségeknék megfelelő és ezért míndíg egészen új, de mindig "saját" otthonává alakítania.

.A

felelős

lelkiismeret

A :külvi1ág folytonos a1aik:itáSJáb.an. az emberen kívül létezők soka.sága nemcsak tárgyiasul, azaz mint a más, mínt az-embertől idegen áll
vele szemben, hanem egyúttal a mindig ikimerithetetlenül gazdag valóságnak is bizonyul. Ebben a korlátlanul .gazdag valóeágbarréll benne az
ember, aiki így mindig és mindenütt egy mérhetetlen óceán közepéri
állva ébred tudatára, hogy ő maga ugyan más, mint a valók óceánja,
de ugyanakkor mégis menthetetlenül benne van a minden valók óceánjában. A feladat aztán még nagyobbá nő, amikor kiderül, hogy ebben
az óceánhan nemcsak a helyét kell önmagának megtalálnia, hanern hogy
a helyét megtarthassa (vagyis hogy az óceánban el ne vesszen), a valóság egészéhez is kell igazodnia. Igazodnia kell' a valósághoz, mely nem
köm ugyan már úgy, mint az állatot, de mégis köti annyira, hogy a további alakításért már ő lesz a felelős. Az ember megszabadulóban van
ugyan az állati kötöetségektől, de ezek mégis túlságosan is korlátozzák.
Meglkötö1Jtés ugyanakkor mégis szabad a cselekvő ember. Ebből a
ketrtJősségből adódik f'elelősségének átérzése LS ennek nyomán a lelkiismeretnek nevezett belső hang. A ikonkI1ét valóság alakítása feladatként lép
,az önéllóségának és elkülönültségénektudatára ébredt ember e1é, LS az
ember szellemi világát éppen az ebből eredő kérdések felismerése, elemzése, megoldása és megválaszolása jelenti. Míndez természetesen csak
.atudatosnak keretén belül lehetséges, és így a Iétvalóságnak csak többé..
kevésbé tudatosan is felmért és bírt világa lesz az ember felelősségének
konkrétterülete, azaz a lelkiismeret válága. Ami eddig nem ér el, az az
ember magatartásában sem jurt túl az állati lét tőkéletességi fokán.
A lelkiismeret legalapvetőbb elve: a-jót tenni, a rosszat pedig kerülni
kell. Hogy mi a jó és mi a 1'OSSZ, ezt az egyéni és társadalmi tapasztaláson kívül az az értékrendszer határozza meg, amelyet az ember készen
kapott vagy tudatosan is elfogadott, avagy a maga számára gondolkodás és mérlegelés útján kidolgozott. Az igazság azonban az, hogy amikor
konkrét esetekikel ikerülünk szembe, minden lelkiismereti döntésnek
kisebb-nagyobb fokú merészséggel is ikell párosulnía, hiszen képtelenek
vagyunk. elhatározásunk minden feltételét szárnbavenni és összes következményeit előreLártni. Ezért mondhatja Aquinói Tamás: "Az emberek
eltérő körülményei míatt megesik, hogy bízonyos tetteik: némelyeknél
erényesek, mert hozzájuk (a körülményeikhez) mér:telk és így megfelelőek, de ugyanezek ,a tettek másoknál bűnösek, mert néma nekik megfelelők" (STh 1. II, 94, 3 ad 3). A konkrét döntésért mindeniképpen az
egyes embernek magának kell vállalnia a felelősséget.
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A döntés szabadsága

Nagyon jól tudjuk, hogy az élettelen valók sokkal kevesebb önállóságot mutatnak, azaz a környezetnek jobban kiszolgáltatottak, minrt a
legegyszerűbb növény, Az állatok: már képesek a körülményeik megválasztására, az ember pedig a messzemenő átalakításukra is. De azért még
ezt az önállóságot is korlátozzák egyrészt az ember tökéletlenségei, másrészt a megválaszthatatlan vagy megváltoztathatatlan külső körülményeik.
végül pedig a valóság egészéhez való igazodás kötelezettsége. Ennek la.
többszörösen korlátozott, de mégis a földön elérhető legteljesebb önállóságnak, a személyes döntés képességének közkeletű szóval való jelölése
a szabad akarat. Lényege az, hogy önállóságát az ember tudatosan igazíthatja a valóság követeléséhez. Itt csak éppen megjegyezzük, hogy az
emiber szabad akarata voltaképpen míndíg csak \él. jó mellett való döntés képessége: amikor a rosszat "választj uk", a rosszban 'is valami el-o
érendő jót látunk.
Mivel dönteruicsak legalább kettő között lehet, aki csupán egyeltlen
lehetooéget látna, annak nincs döntési szabadsága, ha ,em az egyetlen
lehetőséget ugyanakkor feltétlenül kötelező erejűnek is érzi. Súlyos
kényszerképzetek eseteitől eltekintve azonban rendszerint nem ez a helyzet. Minél világosabban látja azután a lehetőségeket s mentől kevésbé
uralkodik el rajta egyik vagy másik befolyásoló tényező, annál nagyobb
az ember szabadséga. Ezzel együtt felelőssége is aII1I1ál. riasztóbbá válik.
Oka ennek az is, hogy a gyom társadalmi és egyéb változások miatt
mindig kevesebb lesz az,amibena 'korábbi nemzedék a felnövekvő nek
eligazítást tud adni a nevelés révén. Egyébként persze a tekintélyre való
támaszkodás is szabad cselekedet, A tekintély elfogadása segít ugyan a
teher hordozásában, de a tekintélynek szabadságban való elfogadása maga
is felelősséggel jár.
A felelősség alól tehát nincs kibúvó sem így, sem úgy. Ha valaki
mégis megpróbál előle menekülni, ha valaki a parancsoló valósággal nem
mer szembenézni, ha terhét azzal igyekszik könnyíteni, hogy akényelmctlent megkísérli nem tudomásul venni, végül is kénytelen lesz a ISZ0rongásos idegességnek vagy a kényszerképzeteknek még súlyosabb terhét hordozni. Az állatot a természet védi, de egyben rá is szorítja arra,
hogy a megfelelőt cselekedje. Az ember felszabadult e szorítás alól, de
ennek nagy ára van, mert végső fokon mindig magunkra maradunk,
mikor tetteink sorával a sorsunkról döntünk. Ennek köszönhetjük viszont személyíségünk határtalan gazdagíthatóságát és a jól végzett feladat boldogságát.

•
A keresztény humanizmus anélkül, hogya kereszténység bármelyik
lényeges igazságát elhanyagolná előszeretettel emeli ki azokat, amelyek
a legvígasztalóbbnak, leginkább bátorítónak, egyszóval a legemberibbnek tünnek, azokat, amelyek az ő számára a legistenibbnek és a végtelen Jósághoz:
leginkább illőnek látszanak. Ezért a keresztény humanizmus nem az eredeti
bűnt tartja a központi dogmának, hanem a megváltást. Nem vonja kétségbe
a keoyelem szükséges voltát, ám csak annál inkább örül, hogya kegyelem
nem néhány kiválasztpttnak jut, hanem mindenkinek bőségesen rendelkezésre
áll, és fontosabbnak tartja, hogy az emberek mind el is nyerjék, mint azt,
hogy érdemességükkel rá is szolgáljanak.
Henri Brémoncl
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A XVIII. SZÁZADI MAGYAR EGYHÁZMEGYE-SZERVEZÉS ISMERETLENJE
Történetírásunk nyomán a közvélemény úgy tudja, hogy az egyházmegyék szervezése Magyarországon királyaik kiváltsága, főpapok törekvése volt. Szerit István és Szerit László mellett Mária Tevézia ezírányú
tevékenységéről és legfeljebb Pázmány Pélter egyházmegye-szervező törekvéseiről olvashat az ember.
Ha végigtekintünk a magyar egyházmegye-szervezés történetén, valóban szabálynak tűnik, hogy azzal Szent
Istvántól kezdve I. Fereneig csak uralkodók foglalkeztak. A főpapok közül
egyedül Pázmány Péter volt az, aki anYag1i áldozatok árán is maga kérte,
javasolta új püspökségek alapétásá], szervezését. Ha ajánlata a XVII.
században nem is tudott megvalósulmívőnzetlenségeés ígazi egyháziassága példamutató lett.
Sem a királyaik, sem Pázmány tevékenysége mögött eddig: nem dsmertürk a tanácsadók, a sugalmazók személyét, Ök meghúzódtak az ismeretlenség homályában. Most azonban, amikor a rozsnyói egyházmegye
alapításának történetéhez forráskutatást végeztem, az esztergomi könyvtár kézárattárában rátaláltam Mária Terézia egyházmegye-szervező terveinek szerzőjére.
Mária Terézia a "Cassa Parochorum" - a főpapok meghatározott oefizetéseirből fenntartott lelkészi pénztár vévén tovább folytatta az
atyja által megkezdett egyházszervező munkát, de az egyházmegyeszervezéshez hiányoztak az anyagi lehetőségek. A "Cassa Parochorum"
bevételeire nem számíthatott, mert egyre több és több püspök tartozott
az alapnak, és egyre kisebb letrt az egyházszervezésre felhasználható ősz
szeg. Ilyenformán ezt az alapot új egyházmegyék fenntartási költségeivel megterhelni nem lehetett, hiszen a kisebb kongrualis megterhelést ts
nehezen bírta el.
A jezsuita rend feloszlatásával kapcsolatosan azonban olyan szabadrendelkezésű, de csak egyházioélokra felhasználható birtokállomárny került a kárálynő rendelkezése alá, hogy akkor már SOT kerülhetett új egyházmegyék szervezésére is. Az államtanács Koller Ferenc bárót bízta
meg az egyházmegye-szervezés tervének kidolgozásával. KollervFerenc
azok közé a magyar főnemesek. ~ö~é tartozott,akikben az udvar megbízott, és akiket Mária Terézia is kegyelt. Testvére volt a veszprémi püspöknek, s mínt az illyr-bizottság alelnöke is jól ismerte a magyar törvényeket ,és a magyar nép történetét. Bármennyire ds járatos volt azonban Kol1er a magyarországi politdkaí, gazdasági és egyházi viszonyokban, ebben az államtanácstól kapott nagyfontosságú megbizatásban nem
akart csak a saját ismeretei alapján eljárni. Nyilván arra gondolt, hogy
sokkal tökéletesebb munkát végez, ha ezt a kérdést egyházi férfiúval is
megtárgyalja. sőt esetleg ki is dolgoztatja. Miért, míértsem, de Koller
Ferenc felkérte Richwaldsz.ky György esetergomi kanonokot, hogy állítson össze egy Emlékiratot és abban dolgozza ki, hogy milyen új püspökségeket lehetne alapítani Magyarországon. A megbízólevél nines meg és
igy nem lehet tudni, hogy Richwaldszky milyen felhatalmazást kapott.
Az elkészült Emlékirat azonban nemcsak azt munkálta !ki, hogy hol lehetne új püspökségeket léteséteni, hanem arra ds javaslatot tett, hogy
miképpen lehetne újólag elrendezni a magyarországi katolakus egyház
küleö arculatát, egyházmegyei beosztását,
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Richwaldszky György esztergomi kanonok egyéniségében különös.
összetételben találkozott a hagyomány szeretete a nierész reformokkal,
él konzervativizmus a radikalizmussal. Sáros megyei, bártfai származású
lévén, az akkori szepesi prépost, Barkóczy Ferenc gróf segítette őt 1740ben az egri Kisdi-szeminádumba, majd a nagyszombati papneveldébe.
Amikor Nagyszombathan tanulmányait befejezte, protektora már egri
püspök volt, és ő csakhamar feltűrut mellette mint titkár, később mint:
kanonok. Amikor Barkóczy tizenhat évi egri működés után 1761~ben az
esztergomi érseki székbe került, Richwaldsziky Györgyöt is magával vitte,
akii mint oldalkanonok vett most már vészt mind az egyházmegye kormányzatában, mind apolitikJai életben. Richwaldsz.ky már az egri egyházmegyében is kanonok és egervári prépost volt, de az egyházmegyéből
való távozásakor ezekről a tisztségeiről le kellett mondanía, A lemondáskor megiköszönteaz egri káptalannak iránta tanúsított jóindulatát
és mindjárt azt is kérte, hogy az egervári. préposti cimet megtarthassa
az egri egyházmegyében eltöltött idő és munka emlékére, KéJ1ése teljesíthető volt, hiszen ezzel a prépostsággal semmiféle javadalom nem járt.
A eimre egyébként nem volt szüksége, mert az esztergomi egyházmegyében is 1762-'ben szentlstváni prépost, 1763-ban szentgyörgymezei
prépost és székesegyházi főesperes lett. Mint ilyen vett részt főpásztorá
val együtt az 1764-es pozsonyi országgyűlésen. Az országgyűlésen - is
nevezetes szerepet játszott, bár ezt csak a későbbi kutatások derítették k,i.
.
Mint köztudomású, 1762-4ben jelent meg Kollár Adám első munkája.
a iki:rá1yikegyúri [ogról, amelyet követett az 1764-e8 országgyűlés elő
készítésére írott munkája. Kollár ebben azt fejtette ki, hogy a királynak mint apostoli kirá1y;n.ak joga van arra, hogy az egyházi rendet adóra,
ketonaállításra, szolgáltatásokra kötelezze, Ez a munka ellene szólt a
papság és a nemesség előjogainak, mert egyik rend sem vett reszt azadózásban. A nemesek és a főpapokegyütt kiáltottak nern-et a könyv érvelésére és javaslatadra. Ekkor jelent meg egy kéziratos könyvecske is
Vexatio dat intelLectum címmel, amelyről a későbbi kutatások igazolták, hogy Richwaldszky György kanonok készítette, Riohwaldsz!ky ebben
Kellárnak válaszolva homlokegyenest ellenkezően, éppen .amellett érvel,
hogy 'az igazi szuverenitás inkáblb a rendeknél VIan, mint a királynál.
Barkóczy Ferenc érsek halála után Richwaldsz!ky György, mint a
volt érsek kemény intézkedéseinek végrehajtója, támasz nélkül maradt
és nem kapott a káptalantól nagyobb szerepet, Ezen nem lehet csodálkozni. Idegen volt az esztergomi egyházmegyében, aki csak később és
egyszerre került ott magras méltóságra, Amikor azonban a káptalan nem
vette igénybe az egyházkormányzati szolgálatban szerzett évtizedes jártasságát, Koller Ferenc éppen aikkor kérte föl Ríchwaldszkyt, tegyen
javaslatot a magyarországi egyházi élet külső ker,eteinek teljes átszervezésére, Richwaldszky vállalta is, és hatalmas munkát végzett. A Koller
Ferencnek átnyújtott Emlékirata azonban sokhelyen olyan merész és
megvalósíthanatlan rnírrt a Vexatio dat intel.lectum. Ez utóbibihan a
nemesi vend középkorí uralmának felei1eveni1Jését szerette volna elémí, az
Emlékiratban pedig az új püspökségekben a pÜ8po'kO'k és kanonokok
kőzépkori I~Ö2JÖS életformáját ajánlotta. Egyik,et is, másikat is túlhaladta
az idő. A fejlődés úeján ezek már elmaradt.-állomások voltak.
Az államtanácstól kapott megoízatásának megfelelően Koller Ferenc
haladéktalanul iparkodott előterjesztést k,ésZliteni. Ennek a Keller-féle
Előterjesztésnek Richwaldszky Emlékirata csak egyik pontját képezte,
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igaz, hogy a Iegterjedelmesebbet, mert 63 ívrét oldalra terjed. Az Előter
jesztés 14 melléklete közott Richwaldsekyé volt a l1~ík. "Jobbágyialázattal megértettem - írta a kanonok a királynőnek - , hogy a .questio
an', az igen vagy nem, :már nem lehet vita tárgya, mert a kirá:lynő nemes.
szívében már elhatározta az új egyházmegyék felállítását és az egyházi
szervezet átrendezését, így nekem egyedül csak a megvalósítás módozatairól kell már szólnom."
Amikor Richwaldszky Györ,gy Emlékiratát elkezdte írni, akkor, 1773ban, a magyar egyház közigazgatási beosztása a kö~etikezö volt:
Az esztergomi érseki tartomány pűspőkségei: az egri, váci, nyitrai,
győri, pécsi, veszprémi és a munkácsí görög katolikus.
.
A kalocsai érseki tartomány püspökséget: a nagyváradi, zágrábi,
gyulafehérvári, csanádi, zeng-modrusí, bosznía-szerémí, a szwidniceí;
görög katolikus szerb- és iB. balázsfalvi g1örög katolikus szerb,
Richwaldszky György Emlékirata alapján a magyar érseki tartoanányoIk beosztása a következő 'lett volna:
Az esztergomi é-rseki tartomány püspökségei: a ,győri, soproni, veszprémi, székesfehérvári, nyitrai, besztercebányai és jászói.
A pécsi érneki tartomány püspökségei: a kalocsai, csanádi, boszniaszerémi. zeng-modrusí, zágrábi, varasdi és a szwidnicei gÖl'ög katolikus
szerb.
Az egri érseki tartomány püspökségel : a vád, nagyváradi, gyulafehérvári, kassai, n.agyibányai, a balázsfalvi görög katolikus és a munkácsí;
gÖl'ög katolikus,
Az Emlékirat nem volt híján az indokolásoknak, amikor az új
püspökségek f,e1á1litását, illetve az új érseki tartományok életrehívását
szorgalmazta, Az új püspökségek székhelyei lettek volna Richwaldszky
szerínt: Sopron a győri egyházmegyéből, Székesfehérvár ra veszprémi egyházmegyéből, Besztercebánya, Szepes az esztergomi egyházmegyéből,
Jászó az egri ,e,gyházmegyéből. Megjegyezh~tjük, hogy Jászó egyházközigazgatásilag akkor Esz:tergomhoz tartozott, és Jászót azért ajánlotta
RichwaJdsziky, mert ott a premontreiek kész rendháza nagyon alkalmasnak Iátszotc püspöki rezidencíának és kanonoki lakásnak, tehát a püspök
és oa kanonokok közös életmódjának a megvalósítására. Az a körülmény,
hogy Jászón oa premontreiek csak nem is olyan régen rendezkedtek ibe,
egy cseppet sem zavarta. El keíl tőlük venni - ajánlotta a királynőnek.
'I'ovábbi új püspökségeket javasolt Varasdon a zágrábi egyházmegyének,
Kassári és Nagybányán az egri püspökségnek termetén. Erdélyben, amelyet, úgy látszik, nemísmert olyan jól, nem javasolta Richwaldszky egyetlen új egyházmegye létesítését sem.
Az új püspökségek alapításával megnövekedett egyháziközigazgatásí
központok már nem fémek ela régi keretben. 'Ezt jól látta a kanonok is,
és amilyen erélyes kézzel választott volna szétévszázadok óta összeszokott és összetartozó egyházközigazgatási kereteket, ugyanolyan határozottsággal javasolta, hogy a .két új érseki székhely Eger és Bécs legyen.
Az északi részek számána maradt volna Esztergom, a keletiekrészére lett
volna Eger, a déliek részére Pécs. Ríchwaldszky elismerte ugyan a kaloesai érsekség nagy történelmi múltját, de mert Kalocsa a törökvalatt
annyira tönkrement és fejlődésében annydra elmaradt a többi város
mögőbt, azért ajánlotta, hogy Bécs legyen az új érseki székhely.
Koller Ferenc, aki tulajdonképpen azállamtanálcstól a megbízást
kapta, 1774. áprnis 7-<én nyújtotta ibe El.őterjesztését. Altalában. elfogadta
Richwaldszky kanonok Emlékirabát, de mind a külső keretek, mínd a
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belső tartalom tekintetében változtatott rajta. Koller például az erdélyi
részeket is átrendezte, amikor Gyulafehérvárt érsekséggé akarta tenni.
A kanonokok fizetését is felemelte volna, nyilván, mert nem bízott a
közös élet megvalósításának lehetőségében és így az olcsó megoldásban.
Magyarország egyházi közigazgatási beosztása Koller Ferenc Előter
jesztése alapján a következő lett volna:
Az esztergomi érseki tartomány püspökséget; a győri, soproni, veszprémi, nyitrai, székesfehérvári, beszterceoányaá, jászói, szepesi,
Az egri érseki tartomány püspöleségei : a váci, nagyváradi, kassai,
nagybányai és a munkáesí görög katolikus,
A pécsi érseki tartomány püspökséget: a kalocsai, csanádi, boszniaszerémi, zeng-modrusi, zágrábi, varasdi és a szwidnicei görög katolikus

S2Jwb.

A gyulafehérvári érseki tartomány püspőkségeí; a kolozsvári, marosvásárhelyi és a balázsfalvai görög katolíkus,
Hogy ezekből a javaslatokból mennyi valósult meg, azt az egyháztörténet ismerői jól tudják. Az Emlékirat is meg az Előterjesztés is mindenesetre jó alapvetés volt a későbbi egyházmegye-szervező munkához.
Richwaldszky György tevékenysége az egyházmegye-szervezés körül
még nem fejeződött he azzal, hogy Emlékiratát elkészítette. O az esztergomi káptalannak tagja volt és mínt ílyennek rövidesen foglalkoznia kellett Mária Terézia leiratával. Amikor Mária Terézia Ieirata megérkezett
az esztergomi. káptalanhoz, amelyben tudomására hozta a káptalannak az
egyházmegye felosztását, a káptalan a válasz megírására káptalani bizottságot küldött ki. Ennek a bizottságnak tagja volt Richwaldszky is. A bizottságban Ríchwaldszky nem adott hangot a saját véleményének és azt
sem árulta ,el, hogy ő készítette a tervezetet. amelyet tárgyalnak. A káptalan véleménye teljesen elutasító volt az uralkodói javaslattal szemben.
A bizottságnak épp az lett a feladata, hogy ilyen értelmű iratot szerkeszszen meg. A bizottság tagjai; Nagy István főesperes, Szentiványi Ráfael
olvasókanonok és Kondé Miklós kanonok, véleményüket külön-külön
Irásba foglalták és negyeddk társuknak. Richwaldszky ikanonoknak adták
át azzal, hogy la tőle megszekott stílusban, a hivatalok nyelvén kerüljön
a felirat az egész káptalan, majd a !királynő elé.
Tehát ugyanaz a Ríchwaldszky, aki Kollor Ferencerr keJ:1esz~tül a
királynő felé anagy kiterjedésü esztergomi egyházmegye felosztásének
szűkségességét bizonyította és javasolta, most mint káptalani tag ellenzi,
szükségtelennek tartja a felosztást és jogtalannak a királynő egyházmegye-szervező lépését. Ríehwaldszky 1775. december I6-án lett kész a
négytagú bizottság véleményének írásba foglalásával. Az általa előterjesztett "mreV'é'tel,eket" a káptalan egyhangúlag elfogadta. A kettős szerepet azonban tovább már nem játszotta, mert nem vállafkozott arra,
hogy az "Észrevételeket" Béesbe vivő küldöttség 'tagja legyen. A káptalan nem tudott Richwaldszky munkájáról és így nem is sejtette, hogy
egyik tagja vett részf javaslataival a saját egyházmegyéje felosztásának
előkészítésében.

Amikor az új érsek megérkezett, azonnal kinevezte Ríchwaldszkyt
az egyházmegye általános helynökévé, mert Galgóczy János Rozstryóra
nyert kin,evezést és így az érdemes multú, az egyházi ikcözigazgatásban
jártas kanonok ismét visszatért működésének színhelyére, A királynői
kegy címzetes püspökséggel és a kapomoki apátság javadalmával tűntette
ki. Kanonoktársai bizalmát azonban elveszthette, mert kíköltözött Kapornokra és ott is halt meg 1779. augusztus 7-én.
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Pilinszky János

KRISZTUS ÉS SZISZYFUSZ
Az eucharisztia titka és realitása kimeríthetetlen. A szentmisében isteni drámának vagyunk tanúi, - aminek azonban semmi köze a teatralltáshoz. Hiszen lényege szerint minden látszattól megfosztott dráma. Ahol
az emberi kifejezés elnémul, s a remekmű is elhallgat - ott, Isten csendjében és tartózkodásában zajlik le, újul meg újra és újra a Bárány áldozata. Közelíteni e realitáshoz mi is csak akkor közelíthetünk, ha minden
látszatot levetkőzve, túl érzékeink esetlegességein fordulunk feléje.
Az oltáriszentség egyedülálló jelentését ismerjük mindannyian. De
magasabb síkon - meglepő gazdagsággal - e szentségben, közvetett formában, ott látjuk beolvasztva az emberiség szinte minden nagyobb mítoszának a szenvedés tartalmait feszegető igazságát. E kapcsolat természetesen lehet közvetlen, mint az ószövetségi húsvéti bárányé, és közvetett,
távoli, s mindig a szóbanforgó jelkép igazságának megfelelő mértékű.
Albert Camus híres írásában, melyben az emberi sors képtelenségét
bizonygatj a, Sziszyfuszt, a görög mondahőst jelöli meg az ember legkifejezőbb megtestesitőjeként. "Az istenek arra ítélték Sziszyfuszt, hogy egy
sziklát hengergossen szünet nélkül egy hegy tetejére, ahonnét a kő, saját
súlyától, újra és újra visszagördült a mélybe. Joggal hihették az istenek,
hogy nincs rettenetesebb büntetés e haszontalan és céltalan munkánál."
Tanulmánya végén .azonban megkísérli örömre változtatni e kép egyértelmű poklát. Sziszyfusz lassan kioltja magában a föld emlékeit, s az
istenek létezését. Büntetéséből sorsot kovácsol, - fölébe nő a rettenetes
kőnek. Ettől kezdve a hegy belseje, hová bebörtönözték, egyedül az övé,
hazája és királysága. S míg a legördült kőért a hegy csúcsáról Sziszyfusz
Iebotorkál - az út e szakaszán tudata mintegy időt nyer, hogy majd erő
feszítésében is megőrizze felsőbbségét a büntetés terhe felett. "El kell
tudnunk képzelni, -hangzik Camus zárómondata - , hogy Sziszyfusz
boldog."
.
Mindez azonban - minden árnyaltsága ellenére - csak "irodalom".
Jelenléte semmivé foszlik a szenvedés első valódi érintésére.
Némi igazsága azonban mégis van Carnusnak, s magában amítosziban
is, töredékesen és mély árnyékba borulva, lehetetlen nem megpillantanunk bizonyos elemeket, melyek az oltáriszentségben isteni erővel és mélységgel nyernek megfogalmazást. Krisztus is újra és újra magára veszi a
világ terheit, - mint Sziszyfusz a szikláját. De Jézus áldozata tökéletes
és teljes. Sziszyfusz bűnhődik, de épp bűne teszí lehetövé számára, hogy
bűnhődésén hazugsággal enyhítsen. A tökéletes ártatlanság azonban nem
tudja nem magára venni a szenvedések teljes súlyát. A kereszten elhagyatottan függő Istent nem lehet boldognak elképzelnünk. De épp mert
tökéletes volt szenvedése, áldozata is épp azért tökéletes öröm forrása.
Erre egyedül az isteni jóság vállalkozhatott. Ami Jézus áldozatában történt és történik, - az súlytalanítja Sziszyfusz szikláját, árnyékba borítja
éjszakáját és ragyogásával kdoltja a mítoszhős valószínűtlen mosolyát,
Sziszyfusz sziklája dübörög. Jézus megújuló áldozata tökéletesen csendes.
Sziszyfusz sziklája: a pokol monotóníája. Knisztus megújuló áldozata: az
isteni szeretet örökkévalóságának bizonysága.
Hogyan lehetne hát az emberiség szenvedésének modern hőse Sziszyfusz ? Sorsa betöltheti egy könyv, egy esszé, vagy akár egy színházi este
keretét. De mi, emberek, egy olyan mindenségben élünk, szenvedünk és
hullunJk el, aminek titkát az értünk és velünk szenvedő Isten törheti fel
egyedül számunkra.
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HOVÁNYI JÁNOS VERSEI

EL VARAzSOLVA
Idáig.
E napsütésig
Hol kopjafák alatt
l/ízszintesen
a régi halottak megvannak szépen,
idáig emelj vissza,
te tündér
délelőtti vasárnap.
Lantzene szól itt? V,(lgy csak az árnyék
árad alulról? E régi
halottak
a lehelet elől
a templomdomb
mészkövébe bújnak.
"A templomunk nagyon régi.
Ott a várfal helye,
itt a kút helye.
A kopjafákat máshol faragják.
Én a sírokat ásom."
Lángol
a templom falán
a mész.
A házak inganak a nyárban. S a kertek.
Letieleteti vegyül
ingva
az enyémmel.
"A templomunk nagyon régi.
A kopjafákat máshol faragják.
Én a sírokat ásom."
Elvarázsol ez a napsütés.
A házak, a kertek s a templomdomb
varázslat.
Szédülök,

látod.

Az órák ezen a dombon most
kápráztatva vonulnak:
lantzene szól itt? vagy csak az árnyék
árad alulról?
Én édes szerelmem!
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ÉJJEL, EGY ERDOBEN
Allnak ilLatuk talapzatán
a hársak, gesztenyék.
S a borbolyák.
Amerre el sem lehet látni már,
mint egy álomban elejtett ág,
úgy történik a táj.

A TÉKOZLO FIÚ ELBESZÉLI,
HOGYAN FORDULT VISSZA
. Szobl'áig mentem.
Csöndbőlvolt

és

jehérből.

S a társak közül egy
hátraszólt:
"Hasonlít atyádra." -

Pedíg még nem látt/x.

»ohu.

Es mentek a tevék, a holdfény ben, mint a legc'ndu,.

OR, AZ ATREmAK PALOTAJAN
Milyen meredek éjszaka ez.
A lebegő holdvilág
összegyűjt
és uieszeqez.
Szivem, nem a te farkasmosolyod
fektetett
a mélység fölé engem?
Milyl'n meredek éjszaka ez.
Fekszem én
az éjjárt,a tetőkön,
az Atreidák roppant házának
kövein,
s lesem
testemen az évszakok nagy vonulását,
miközben a távol-titáni hegyek
közönnyel az éjnek
újra meg újra
magukat megadják.

ERDEI H1D
Delente keskeny tücsökszó prémezi,
és este
az erdei hűvösség csöndben eléri:
véli már hallani az átkelő
szarvasok dobaját miközben a viz szüntelen,
merengve közeliti.

TELIHOLD
l r t a Magyar Ferenc
Sédi Lukács, az éjjeles állatgondozó, este-reggel olyan pontos időben
csoszog végig a falun, hogy hatalmas csizmáinak dobogó időjelzéséhez
nyugodtan hozzá lehetne igazítani az órákat.
Átballag a faluvégi kőhídon, megemeli kalapját Szerit János szobra
előtt s ezzel he is foglalja magát míndennapos szolgálatába, mert innentől kezdve már a szövetkezetí major körletében jár.
A nappalosok még elvégzik az esti etetést, fejest, itatást, almozást,
felrakják a kannákat, azután a tejes szekérrel elindulnak hazafelé.
A szarvasjószágok éjszakai vigyázásáról már Sédí Lukácsnak kell gondoskódnia.
Előbb körüljár a párás melegben szuszogó állatok között, helyre
rakja a szertehagyott vasvíllákat, felsepri a hatalmas istálló folyosóit,
körüljárja az udvart, majd odakiáltja az éjjeliőr t, akinek távolabb, a
magtárnái van a szolgálatí helye. Ez az ember elég messziről, a téglagyártól jár ide. Csak igen nagy kerülővel ejtheti útba a boltot. Ezért
mándennap Lukács hozza nekli a dohányt. Az első éjszakai pipát együtt
szívják el, megbeszélve illendően a világ és önmaguk dolgait. Rendszerint egyetértenek. De ha nem, a vitát már mindegyikük a maga körletében folytatja. Ilyenkor az éjjeliőr a magtár körül járva távollevő aszszonyával pöröl, Lukács pedig, benn az istállóban dohog.
- Hát nem igaz, Virág?
Vtrág felébred, szundikáló tekintetével azonban csak annyit tud
mondaní, hogy ő bizony nemigen ért ezekhez a dolgokhoz. KüLönben is,
egészen másfajta gondjai vannak egy ellés előtt álló tehénnek ...
Bő-ő-ő-ő.

- Jól van, na! Nem kell attól úgy félni. Hiszen már nem is először
van, te bolondos. - Megveregeti a tehén nyakát, megvakargatja gerincét. - Rendes jószág vagy te, Virág ... Az állatok jólk. Csak az ember
tudja elrongální azokat is. Mínt míndent ezen a világon. Ez már csak
így van ...
Mormotál még egy darabig, azután letelepszik a fejőszékre, fonja
tovább a kosarat ott, ahol tegnap abbahagyta. Nem valami sürgős munka
ez, de jobban telik vele az éjszaka. Ha elpilled, kiül az ajtó elé, a friss
éjsza!kai levegőre. Felnéz a fekete, bársonyos égre, a néma csillagok között sétáló holdra és különös szavaikat suttog fölfelé. Arról beszél, amit
az ember senkinek nem mond el szivesen, mégis szeretné, hogy valaki
hallja és megértse. Erre a célra pedig Iegalkalmasabb az éjszaka, a csend,
a magány és a csillagok felé fordított tekintet.
Bár előfordult már, hogy akaratán kívül más is hallotta ezt a különös beszédet az éjszakában.
Ki tudja, mi szél hozta oda, de egyszerosak ott volt a háta megett
a fiatal agronómus. Észre kellett volna vennie, hogy érkezík valaki,
mert holdvilágos éjszaka míndenki párjával jár, árnyéka társaságában.
Langyos szél járt a dombok között, Tele lett tőle az éjszaka régi
tavaszok mámorával. F'.6 ettől sorjában rnínden eszébe jutott azokból,
amik már elmúltak. De valahogyan mégis vannak, Körülveszik az embert. Véle hálnak még egy darabig, mint a gondok, amiktől már rég
megszabadult.
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Sok .édes közott sok keserű szó is felszállt az éjszaka párásban s
mintha valahonnan felelet is érkezett volna rájuk, egyre nyugodtaJbb
lett a magányos beszéd lélegzetvétele.
- Hiszen nem is panaszkodom! Hanem in!káhb hálát adok, hogy
mindezektől és mindenektől írnmár csendesen megszabadítottad Sédí
Lukácsot ; .. Igaz, hogy gyermekem halott. De ha élne... Nem kellett
volna most nékern is csalódnom benne? Itt maradt volna mellettem?
Másoktól is szüntelen csak azt halland. hogy százszor inkább szoruljon
az ember idegenek gondviselésére, mint az övéíére, .akik sohasem azt
rnondják, hogy végy, végy esakvhanem azt, hogy adj, adj csak mindent!
. . . . . . Feleségem? Nyugodjék most már. Vele is csak nehezebb lett
volna átmennem mindazon, amin át kellett mennem ... Derék, jó feleség
volt, de ő is csak asszony. S az asszonyok akkor is lángpallossal őrzilk a
maguk paradicsomának még az emlékét is, amíkor az már régen elvétetett tőlük. . . Egy brigádban kapálni Szappanos Tercsával, aki valamikor
szolgáló volt a feleségemék házában? No, csak azt kellett volna megérnie! Elviselni, hogy az ő ura, Sédí Lukács állatgondozó lett? .. Pedig
milyen jó nekem itt. Vajon látja-e ő valahonnan, hogy nem kívánok
jobbat öregségemre? . "
Mennyí sebet kaptam én azokban a nehéz
években. Ott volnának azok most az ő szívükben is. Sok szív sebe pedig
nehezebben gyógyul, mint egyetlené . .. Hajaj, nehéz ezt kimondani, de
mégis így van jól. Ha nem így történt volna, vajon fel tudnám-e még
emelni öreg arcom az ég felé, Istenem? ..
EDre a végszóra lépett elő a homályból az agronómus.
- Imádkozgatunk Sédi papa, imád!kozgatunk?
Az öreg ember megijedt oa váratlanul rátört hangtól, egy kicsit el
is szégyellte magát, hogy magában beszélt, de csakhamar magához tért.
- Hát, Darrikám, így van ez. Imádkozgatunk. káromkodgatunk.
Ilyen az ember. " Az állatok egyiket se cselekszik ...
- Különben, nagyon érdekes volt. Mert meg voltam róla győződve,
hogy ha maga még egyáltalán szóba áll az Istennel, az csak abból áll,
hogy visszaköveieli a földjeit, régi rangját. És átkozza azokat, akik nem
adják.
- Sem az Istentől, sem senkifiától én sohasem követeltem vissza
semmit. Különben nem is vettek el tőlem semmit, ami meg elvétetett,
.cl fiam, a feleségem azt már odaadtam... Gandagabb vagyok, mint
valaha. Nézze meg, mennyi szép állatom van. S ez is mind - két karját
széttárja, fellendíti a mennybolt felé - mind az enyém! ...
- J ól van, öreg! Békesség velünk. Szédítően igaza van. .. És azonkívül is tavasz. Ragyog a telihold. Valósággal muzsíkálnak a sugarai.
ú gy ám! Az öregeink is azt mondották volt, ha felnéztek rá:
Dávid muzsikál, Cicelle meg táncol ... Most már másként mondják, de
talán elválik egyszer, hogy ki hegedül IS kinek.
- El tudja hinni, hogy egyszercsak oda is elérkezik az ember?
- Mivelhogy örökké telhetetlenek vagyunk, még az is elkövetkezhet. Megengedem ... Igen vágyik ám oda az ember, ahol még nem járt.
A másik háború után én is csak azon törtem a fejem, hogyan barangolhatnám be a világot. Csak nem volt rá költségern. A frontok on való
bolyongás után tapasztaltam először, hogy szörnyűségesen szép dolog
hazavágyni, de még annál is jobb hazajönni ... Mcstanában meg már
nem is olyan nagy vesződség bejárni a világot. Hanem a csillagokat,
holdat, az igen! ... Jó, hogy azt én már nem érhetem meg.
- Ugyan miért?
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-- No, hallja! csak irigyelném azokat a szerencséseket, akik

először

állhatnak meg olyan darabkaján a teremtett világnak, amit még nem
rnocskolt meg az ember. Elsajnálnám tőlük a csodálkozás gyönyörűsé
gét. Mert az a legnagyszerűbb érzések !közül való. Amikor nincsenek
sz:tvak, a nyelv béna, csak a szív beszél, az is akadozva.
- Nem is tudtam, hogy Lukács bácsi költeményeket is olvasgat.
-- Olvasgatnék én azt is, ha hozzájutnék, dehát eleget írt nekem
az élet is... Tizennégy éves lehettem, amikor nagyapám ráfogott a kaszá1ásra. Ez csak olyan torzsalkodás volt közte, meg az édesapám között,
aki mindenképpen urat akart belőlem s beadott a gimnáziumba. No,
mindegy, gondoltam, nem árthat az a kis testmozgás. Szép kis Ióherésüttk volt amott a Szuha, meg a vasút között, ahol most a kertészet van.
Azt vágtuk. Ahogy a délutáni munkásvonat átzőrgött a vashídon. nagyapám sűrűn kezdte mondogatní, hogy a hátralevő rész kettőnek már
kevés estig, egynek meg éppen megtart. Hazament. Vágtam hát egyedüI, neklkeseredve s alkonyatiig végeztem is vele ... A kaszáló végén folydogált a patak, akkoriban a világnak nem véltem még ilyen szép patakját ... Valamivel lejjebb, a patak homokzátonyos torkolatánál már megszabályozták a folyót. Legyalult partja, mínt nyitott koporsó várta, hogy
belefeküdjék a patak hosszú utat megtett, fáradt vize. Mindent a mérnőkök szabtak ki, csupa egyenesbe. Kővel volt megtámogatva az alsó
meder, fent meg szabályosan ültetett fákkal az ártéri gát. Nem láttam
én ebben a szabályosságban semmi szépet, legfeljebb hasznosat . .. Hanem itt, a kaszáló végében minden élt, víz felett és víz alatt. Nem rombolt itt még senki azon, amit a természet épített. Egy tenyérnyi volt ez .
a hely a bíbhaí paradicsom szépséges képéből ...
. - Ott üldögéltem. kifáradtan. Mögöttem a lekaszált rendek, előt
tem a patak tündérkertje. Kétoldalt. a partokon, viz fölé hajló törpe
bokrok, ezerfajta fű és vizet kedvelő növény, a kasikák tövében lapuló
csigák, szárairi felkúszó bogarak, virágos ágakori hintázó lepkék, szítakötők. Lenn, a víz mélyén, fürge kis halaik, a meder gyöngykaviccsal
terített asztaláról jó falatokat válogató rákok. És csend. Árnyékos csend,
,a felbolygatatlan élet nyugalma.
- Csak ültem ott - ki tudja meddig - szótlanul agyönyörűJSég
től, hogy ilyen csodálatos a világ Ioicsinyben is... Akkor éreztem elő
ször életemben, hogy csodálkozni mily nagyszerű dolog, olyan nagyszerű,
hogy arra csak az ernber képes. Amig tiszta a szíve,
- Nem volna szabad elveszítenünk a csodálkozás útravalóját. KüIönben az ember Csak bolyong, s nem 'le1:i tgaz:i otthonát iS€ID itt a földön,
iS€ID a csillagok között.

-

Ha a középszerű ember valami hazugságról szólva kijelenti, hogy az költészet, azt hiszi, hogy mentséget talált a hazug számára. Holott az ellenkezője
az igaz. Üjabb vádat emelt ellene. Mert ha a hazug költőien hazudott, az emberi közlés legmagasztosabb formáját kaparintotta kezébe és igaztalan dolog
'kifejezés~re kényszerítette.
Ernest Hello
Azok közé tartozunk akiknek véleménye az, hogy sohasem bölcs dolog
tétlenül ülní és erőinket arra fecsérelni, hogy sóhajtozunk a bűnök miatt,
a.melyeket elkövettünk, hanem az erényre kell fordítanunk fígyelmün~et ~s
kettőzött éberséggel gyakorolnunk azokat az erényeket, amelyekre meg kepesek vagyunk.
r e s t e s A. B r o w n s o n

o
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PILÁTUS
l r t a Friedrich l)ürren1!l-att
Amikor trónjával szemben, a terem túlsó végén a nehéz vasajtóikat
e1őreözönlött, úgy hogy
a kezüket láncba fonó és hátukkal a megvadult embereknek támaszkodó
légionáriusok alíg tudtak gátat vetni a sodrásnak, azonnal látta, hogy
az az ember, akit a csőcselék pajzsként tol maga előtt, nem más, mínt
egy Isten; de nem mert újra rápillantani, mert félt. Időt is ezeretett volna
nyertui azzal, hogy nem nézett az Istenre, mivel el akart igazodni irtózatos helyzetében. Tudatában volt annak, hogy az egész világ előtt nagy
kitüntetés, hogy az Isten neki jelent meg, de nem kerülte el figyeImét
a fenyegetés sem, amivel az ilyenfajta kitüntetés együttjár. Tekintete ott
bolyongott tehát a légionáriusok fegyverein, szokása szerint szemügyre
vette az arcukat feszesen keretező állszíjakat, fegyvereik ápoltságát, rnozdúlataik megbízhatóságát és izmaik erejét, hogy aztán a szeme sarkából
pillantást vessen a teremben most megmerevedő és mozdulatlanságba
dermedő tömegre, amelynek élén mohó kezek erdejétől bekerítve nyugodtan állt és hallgatott az Isten, akdnek tekinieiét még most is kerülte.
Ehelyett inkább a térdére terített tekereset nézte, amely a császár egyik
rendelkezését tartalmazta. Forntolgatni kezdte, mi akadálya lenne annak.
hogy az egész nép színe előtt hódoljon az Istennek. Tisztán látta maga
Előtt a pillanatot, amikor az Isten rászegezte tekintetét. Emlékezett rá,
hogy DZ Isten tekintetével már aikkor találkozott, amikor még alig nyílt
meg az ajtó, amelyen át behurcolták, és hogy csak ezt a két szemct látta
és semmi mást. Pedig csak emberi szemek voltak ezek is, nem hatalmásabbak és nem is olyan fényesek, mint amilyeneket a görög istenszebrokon csodált meg. Az a megvetés sem volt bennük, amelyet az istenek éreznek az emberek iránt, amikor a földön járnak, hogy egész
nemzetségeket irtsanak ki, de nem volt bennük az a lázadás sem, ami
elébe hurcolt gonosztevők szemében izzik, a birodalom ellen fölkelőké
ben vagy a bolondokéban. akik nevetve halnak meg. Valami feltételnélküli alávetés volt e szornpárban, ami azonban csak alattomos színlelés lehet, mert hiszen ezáltal elrnosódna a határ Isten és ember között,
és így .az Isten emberré, az ember pedig Istenné válnék. Nem hitt tehá,
az Isten alázatosságában és az, hogy Isten emberi alakot ölt, szinte csak
cselvetés az emberiség megkísértésére. Mindenekelött azt szerette volna
tudni, hogyan hat viselkedése az Istenre; azt ugyanis fölismerte, hogy az
Istennel szemben kell eljárnia. Zavarban volt, mert félt, hogy elmulasztotta a döntő pil1anatot, amikor szemét az ölében kiterített tekeresre
függesztette, ebben ugyanis megvetés fejeződhetett ki az Isten iránt. Így
hát leghelyesebbnek tartotta, ha katonáinak arcán fürkészi, nincs-e valami jele annak, ami ezt a gyanakvást alátámasztaná. Látszólag szórakozottan, óvatosan, sietség nélkül és félelmét titkolva nézelődött, szinte
megüfközéssel bámulva Iégíonáriusaít, rnintha nem tudná, miért vannak
ebben a teremben. Am semmit sem fedezett f.iÜ, ami nyugtalanította, de
olyasmit sem, ami eloszlathatta volna gyanakvását; mert mindjárt 'eszébe
jutott, hogy a Iégionáréusok palástolni tudják gondolataikat, bár az is
lehetséges, hogy közömbös számukra, miként viselkedik ő az Istennel
szemben, minthogy ők amúgysem ismerték fel. így rászánta magát, hogy
újra a tömegre nézzen, amely összerándult pillantása alatt. Látta, mint
torpannak vissza az elől állók, a közbül szorultak pedig ősszenyomód
naIk, mert ugyanekkor a leghátsók, mohón vágyódva, hogy az ő tekin-

megnyitották. s a tátongó óriástorokból a tömeg
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tetét kdfürkészhessék, előre tolták a testeket, Lemeztelenített arcok sorjáztak szemaelött, s mivel gyűlölet fűtötte őket, olyan rútnak tűntek,
hogy elundorodott. Fontolóra vette, ne parancsolja-e meg a légionáriusoknak, zárják be az ajtókat, és essenek neki puszta fegyverrel a tömegnek köröskörül; de félt attól, hogy egy Isten szemeláttára tegye ezt.
A tömeg őrjöngése azonban, meg a düh, amivel az Istent megmarkolták, bizonyossá tették számára, hogy az emberek az Isten halálát akarják kicsikarni tőle, mire arcát akaratlanul a megkötözött felé fordította,
noha rettenetesen félt attól, hogy még egyszer találkozzék az Isten szemével, A jelenség azonban úgy megragadta, hogy tekintetét alig bírta
levenni róla. Az Isten nem volt szálas nővésű, termetre jelentéktelen
ember volt. Véraláfutásoktól kékes kezét előrekötőzték. Ruhája rongyosan és piszkosan lógott a testén úgy, hogy sokhelyütt kilátszott vörös
csíkokkal megszántott bőre, Pilátus látta, hogy ez az istenalak az emberek legkegyetlenebb megtévesztése és Istennek csak valamilyen elképzelhetetlen gyűlölet juttathatta eszébe, hogy ebben az alantas álarcban jelenjék meg. De leginkább az döbbentette meg, hogy az Isten nem
nézett újra rá; mert ha félt is a tekintetétől, az a gondolat, hogy az Isten semmibe veszi őt, mégis elviselhetetlen volt számára. Az Isten lehajtott fővel állt, arca pedig sápadt, beesett volt, s valami végtelen szornorúság ömlött el rajta. A szeme befelé nézett, míntha nagyon messzire
lenne tőle minden, az őt kőzrefogó tömeg, a fegyveres katonák és az is,
aki az ítélőszékben ül előtte, Ei aki egyedül ismerte fel az igazságot. Szerette volna, ha visszafelé forog az idő, és az Isten úgy pillant rá, mint
akkor, amikor megnyíltak a kapuk, és tudta, hogy akkor hangos kiáltással, imádkozva rogyna térdre előtte, hogy a légionáriusok és az egész
nép előtt Istennek: vallja őt. Látva azonban, hogy az Isten nem törődik
vele többé, görcsbe szorult a keze, mintha szét akarná szaggatni az irattekereset. Most már tudta, hogy az Isten az ő elpusztítására jött. Igy
történt, hogy hátrahanyatlott a trónján, arcát fagyos veríték lepte el,
miközben az Irattekercs. kezéből az Isten lába elé csúszott. Mégis mikor
meglátta a feléje hajló legátus unatkozó, fáradt arcát, kiadta a parancsot, halk hangon, mintha valami kicsiségről lenne szó, aztán a Galileából épp most visszatért prefektus felé fordult, magához intve őt, míg
a legátus a parancsot közönyösen, de messzire hangzón megismételte,
ám a prefektus még nem is ért jelentésének: végére, midőn Pilátus már
a háttérben megnyíló kapukon rnormogva elvonuló tömeg után !bámult:
De az Istent nem látta többé, úgy körülfogták őt az emberek, akárcsak
valami titkot.
Az ajtók most újra becsukódtak és üresen tátongott előtte a terem.
Jelt adott, hogy mindenkí távozzék mellőle, Hátradőlt székében és lenézett az írattekercsre, amely alig észrevehetően a Iábához ért. Két
kezével nyugodtan markolta a szék karfájának végét és kíssé déhajtott
fővel figyelte tisztjeinek távozását; csak egy rabszolga maradt mellette.
Akkor figyelemmel siklott végigtekilntete a termen, gyanakvóan, mintha
az Isten nyomait akarná fölfedezni. Nézte a roppant, tagozatlan és minden szépséget nélkülöző falakat, a különös, rikítóan vörös diszítményekkel kifestett érckapukat, amelyeken át a tömeg az Istent elhurcolta.
Nagy nyugalom szállta meg, amilyet azelőtt nem ismert. Megbénította
a félelem. Míndenütt ott volt ez a félelem, benne is és a nyomasztó súlyú
falakban is. Fölkelt és elment a rabszolga előtt. Szűk folyosón át hagyta
el a tornyot, és az udvarra lépett. A magas falakon és a sarokbástyákon
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néhány légionanus alakja rajzolódott az ég kékségébe. A köpadló fénylett a napfényben. Az udvart keresztezve, mintha tűzfolyón kelt volna
át, úgy fogta körül a fény. A főépület felé ment, amely otromba, izzó kockaként emelkedett előtte és belépett az előcsarnokba. Azután fe1haladt
a bejárattal szembeni lépcsőn, amely odafönt áttörtfalú szobáeskák és
magasanfekvő, keskeny és rácsozott ,ablakok zűrzavarába tor!kollt, ahová
csak gyöngén áramlott a délutáni nap fénye, Csupaszok voltak a falak,
mert csak ritkán lakott a gyűlöletes ország fővárosában; a padlót azonban párnák és szőnyegek borították. A legnagyobb szebában várt rá a
legátus, aki leheveredett már. Leült a tiszt mellé, de nem nyúlt az ételhez és csak egy kis bort ivott. Nyugodtan válaszolt a legátusnak és odafigyel t a beszélgetésre, Ti tokban arra vágyódott, hogy az Istenre terelődjék a szó: de' óvatos volt, mert inem bízott a legátusban, és csak lesből figyelte őt, Bizonyos kérdéseket intézett hozzá a hadseregre vonatkozóan, ami zavarba hozta a tisztet, mert a beszélgetés váratlanul tárgyilagossá vált. Ö viszont, míntha rejtekhelyen lenne, teljes világossággal idézhette föl az Istennel való találkozásának mínden mozzanatát.
Nemigen bízott abban, hogy Heródes magánál tartja majd az Istent,
mert gyanította, hogy egyedül neki jutott osztályrészül az igazság ismerete. Félt, hogy az Isten visszatér hozzá, mert csak hozzá jött és senki
máshoz, s különös vágyat érzett, hogy ez a pillanat máris elérkezzék.
Mérhetetlen a szakadék Isten és az ember között és most, hogy Isten
áthidalta ezt a szakadéket és emberré vált, neki tönkre kell mennie és
szét kell morzsolódnda Istenen, mintha csak a tenger hulláma esapná
valami szírthez.
Mikor aztán jött a hírnök és jelentette, hogy az Isten, akit Heródes küldött, a tömeg őrjöngésétől kisérve, megkötözve, újra a vár elé
érkezett, parancsot adott, kísérjék az Istent a belső várba, hogy elválaszszák. a tömegtől, majd kivárta a kellő időt, amíg a légionáriusok az Istent a főépület csarnokába veeethetík. Azután felkelt helyéről és elhaladt a császárnak az ajtó lközelében álló mellszobra előtt, közben szokása szerínt elidőzött tekintetével a márványfaragványon, amely némán,
idegenül, koszorús főként lebegett előtte. Végigmerit a lépcsőhöz vezető
hosszú folyosón, amelynek falai mentén légionáriusok álltak őrt, Itt már
meggyújtották a fáklyákat, a lángok rikító tüzében alakok váltak ki a
homályból, úgy hogy cikázó fény ömlött el a katonákon, s új meg új
hullámokban rőtsárga lobbanással vetődött avasveretes pajzsokra. A világos négyszögként előtte derengő kijárat felé tartott, ahonnan lenézhetett a csarnokba, s emlékezetében újra felrémlett az Isten te!kintete.
Egy pillanatra tétovázni látszott, de aztán oly elszántan tette meg a
hátralevő pálr lépést, hogya légionáriusok dárdáit indulatosan félrelökve
lépett ki a csarnok világos terébe. Hirtelen fejrándítással leteikintett.
Iszonyodva látta a légíonáriusokat, akiknek szemében még ott csillogott
a gúny. Az Isten mozdulatlanul állt közöttük. Két keze még mindig
össze volt kötözve, de válláról most már embersárral bemocskolt, fehér
köpeny hullt alá. Látta az Isten megcsúfoltatását, de azt is, hogy ez az
ő bűne, hiszen ő küldte az Istent Heródeshez. Beigazolódott tehát, hogy
minden, amit a maga megmentésére tett, csak a kárhozatára irányult, s
ezért visszament az előbbi úton, anélkül, hogy egyelőre törődött volna
az Istennel.
Az Isten rnegkorbácsolását az éjszakai harmadik őrségváltás idejére
rendelte el, de már- előbb a kitűzött helyre ment, a főépület meg a hozzá
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legközelebb álló torony közé. A nappal forró volt, míg az udvar fölött
boltozódó felhőtlen égen végig gördült ill tűző nap; most azonban éjszaka
borított be mindent, a hold még nem jött fel, csak a csillagok szúrós
pislogása tört át a sötéten, és így olybá tűnt, míntha a világ nem lenne
egyéb ezeknek a falaknak és tornyoknak fénytelen síkjánál. melyeket
cölöpökként süllyesztettek az égbe, valami márhetetlen mélységű tér
volt ez, mégis bizonyos meghatározott számú lépéssel átszelhető, Elérkezett a cölöphőz, amelyet az Isten számára jelölt iki: a rabszolga kezében
tartott fáklya gyér világánál meredt fel a földről az éjbe. Ahogy kezével a törzset átfogta, szegekhez és göcsökhöz ért, amelyek ujját véresre
sebezték. Aztán a főépület fala felé fordult, ahol egy kis mallékajtónál
szék állott: Amint leült, ikiolttatta a rabszolgával a fáklyát, mert már
hallani vélte a Iégionáríusok 'Lépteit; de még valamennyi időbe tellett,
amíg a hangjuk ide átverődött. A vele ferdén szembenálló várfalon a
fáklyák halvány visszfénye im'bolygott és tágranyílt szeme előtt egyre
erősödött, míg végül olyan harsány fényben látta a falakat, hogya hatalmas kockakövek élesen rajzolódtak ki 'benne. A cölöp szembeszökően
ugrott elő a várfal hátteréből, úgy hogy árnyéka nyílegyenesen vetődött
a földre, majd a fal tövénél hirtelen megszakadt. hogy aztán meredeken
kússzonfel és a magasban az éjszaka végtelenségébe merüljön, de közben, a fáklyák közeledtéV'el, mint valami roppant nagy óra tébolyult
mutatója ide és oda lengett. A padló megvilágított síkján sötét tömeg
nyomakodott a cölöp 'irányába, nundenfelé szétterült és aztán belenőtt
a térbe, mint idétlen fejek, vadul ide-oda lengő sisakforgók, görcsberánduló kezek sűrű tömkelege. míg végül szemébe nem tűntek a légionáriusok: fegyverek és testek vad összevisszasága, közülük néhány fáklyát tartott a rnesszi éjszakában; kacagás és kááltozás is hallatszott, mert
senki sem tudott arról, aiki mozdulatlanul ült székében, majdnemihogy
a raoszolga nehéz lélekzetét is érezte maga rnögött. A légionáriusok között pedig, számára láthatatlanul, ott kellett haladnia az Istennek, rnível ott \középen minden őrvénnyé súrűsödött: de éles szeme mégis észrevette, mínt zúdulnak oda az öklök és kardmarkolat-gombok, úgy hogy a
menet olykor megrekedt, mert mindenki a középre nyomakodott, ütlegelt, hogy aztán harsány kacajjal hátráljon. amire az emberek újra a
cölöp felé türemlettek,amelyet a tömeg, amint odaért körülfogott: de
oly sokan voltak, hogy az Istent nem ismerhette fel. Egy lég;ionárius
felmászott a cölöpre és a csúcsa körül fáklyákat tűzdelt be, majd egy
kötelet dobott le, és leugrott a tömeg kőzepébe, amely most hangos ~iál
tozással hirtelen aoölöp köré tömörült a fáklyák rikító és fantasztíkus
fényében, úgyhogy az árnyékok a tömeg felől vetültek szét minde~
irányban, mántha valami hirtelen feslő különös és óríásí virág szírrnai
lennének. De akkor ezétvált a tömeg és egyedeire bomlott, voltak, akik
.a tűzkorona fényéből kifelé igyekeztek, hogy a homályban telepedjenek
le, ,egy.esek oly közel hozzá, hogy majdnem a lábához értek. Ű azonban mozdulatlanul ült, és mindebből semmit sem vett észre: mert az
Isten félelmesen mutatkozott most meg a szeme előtt. Meztelen volt az
Isten és félig felemelt kezét kötél fonta át, amely a kezek: súlyától ferdén megteszülve lógott le a cölöp tetejéről. Az Isten kdssé távolabb állt
.a törzsöktől. magánosan ennél a fánál IS az éjsötét és mégis tüzes ég alatt
egészen láthatóan a fényben, amely kerékként fogta körül, úgy, hogy
ebbe a kÖ1"be volt láncolva és képszerűen mutatta annak hatalmat, aki
.a mellékbejárat sötétjében, mozdulatlanul ült az Istennel szemben. Az
Isten árnyéka azonban a fáklyák fényköréből a szíve közepéíg nőtt, úgy:170

hogy mindaz, ami most történt, az Isten és őközötte játszódott le, mert
rninden, ami volt: a légionáriusok meg a fáklyaláng. az ég felé meredő
cölöp, a falak tömör kookakövei, a föld kemény felszíne, a rabszolga
halk lélegzete és a csillagok tűztömegei csak azért voltak, mert az Isten
volt itt, és Ő, rajtuk kívül semmí más, s csak azért voltak itt, mert az
lsten meg az ember között nincs más megértés, mint a halál, nincs más
kegyelem, mint a szitok és nincs más szeretet, mint a gyűlölet. És miközben ene gondolt, a légionáriusok közül néhányan előbújta!k az éjszakából, amely eltakarta őket és rneztelen felsőtesttel minden oldalról
az Isten ellen támadtaile egyesek rikító megvílágításban, mások. csak
sziluettként láthatóan, kígyózva tekeregtek a kOIibács ok , játékosan suhantak a roppantizmú karok körül, hogy aztán rángó könnyedséggel csúszszanjanak a földre, kegyetlen állatokként. amelyeknek formátlan ólomfeje van. A katonák úgy fogták körül az Istent, mintha táncolnának.
.rruntha játékból érintenék a testét hajlékony korbácsaikkal, hogy aztán
őrjöngő dühvel rontsanak rá, amitől az ólomfejecskék mélyen az Isten
húsába fúródtak, úgyhogy vére feltört a testéből, ami őt, aki nyugodtan
ült, végtelen kínnal töltötte el, mert titokban azt várta, hogy a korbácsok, mintha márványhozcsapódnánrak, lesíklanak majd az Istenről.
Most azonban látta, rniként omlik össze az Isten a légionáriusok rettentő
ütéseltől, hogy a lába tovacsúszik a földön, mert a kötél magasra felrántja !karját, testét pedig körbe dobálják a korbácsok, ahogy a légionáriusok suhogó ütései újra meg újra eltalálják. Félmeztelenü1 táncolják körül a légionáriusok az Istent, hogy minden oldalról rásújthassanak a fáklyák lobogó fényében úszva és kísérteties árnyékot vetve a kövezetre, amely mcst olyan mint egy tükör, olyan mint egy vékony jégréteg, amely feneketlen tengert borít. De aztán, míkor a test már élettelenül függött, merev arccal eltávolodtak az Istentől; mert ernyedten
csüngtek kezükhen a korbácsok s lassan tűntek el az ernberek az éjszakában, úgyhogy 6 egyedül maradt ott az Istennel, miközben rendelteriül
halkultak el a Iégionárdusok léptei. A fáklyák most nyugodtabban égtek,
de már kialvóban is voltak és szu:rok csöpögött a véres testre, amely
a cölöp alja köré csavarodott. Ekkor történt, hogy székéből fölemelkedett és lassan az Istenhez lépett. Oly közel rnent hozzá, hogy akár meg
is érinthette volna; az Isten meztelen testét is egészen világosan látta.
A test nem volt szép; mert bőre elosigázott és zúzódott volt; mély sebek
is éktelenitették, üt-ott már gennyesek és színte mindenütt belepte a
vér. Az Isten arcát azonban nem láthatta, mert az a két karja közé hanyatlott. Amikor azonhan meglátta ezt a testet, amely 'csúnya és torzult volt, mint minden !kínpadra vont emberi test, s amikor rníndezek
ellenére a hús rnínden sebébenés roncsában mégis felismerte az Istent,
sóhajtva lépett :lcd az éjszakába, míalatt mögötte és az Isten fölött k,ialudtak a fáklyák.
Megrémített állatként összekuporodva feküdt valahol álomtalanul,
lakosztályának Slivár falai között, az olajlámpa visszatükröző fényében.
Belesüllyedt lelke íszonyatába, egyedül volt az emberek közőtt és áthatolhatatlan volt mindazok számára, aki!k szeme előtt elhaladtak, anélkül, hogy bármiféle érzést is keltettek volna benne; olyan volt ez, mintha
valaki embereket lát puszta árnyakként lépkedni téléjszakákon a hold
fényében. Keze magányosan tévelygett ,a szőnyegek mintáin, belemarkolt a vánkosokba, vagy reszketve ragadta meg a kelyhet, amelyben
bor volt. Tekintete rézsútosan a császár ábrázatára tévedt, amely moso171

lyogní látszó ajakkal fehérlett a homályban, oly valószínűtlenül, ahogyan
halottak mosolyognak sírjaik között elveszve a szűrkülefben. Aztán
hangtalanul a rabszolgára nézett, az pedig elfordult pillantásától, amelyben idegen irigység izzott kísértetiesen. Reggelre azonban, a kelő nap'
sugaraival egyídőben, fuvolásokat rendelt maga mellé, és a dallam von-tatottan hatait a fülébe, de semmi sem hatott rá, mert az Isten látványa
nem hagyta el többé elméjét.
Most megkísérelte, hogy áthárítsa a tömegre felelősséget, ha egyszer nem sikerűlt az Istent cselekvésre kényszerítenie. A vállalkozásához kijelölt színtér a főépület nagy kapujához vezető nyitott lépcsősor
volt, az idő pedig az aznapra virradó reggel, amikor először kerűlt szembe
az Istennel, minthogy mindez rövid néhány nap alatt zajlott le. A lépesőt meg' a főbejáratot árnyék borította, amely keskeny szalagként a
főépület mentén a tér és az embertömeg egy keskeny sávját is palástjába vonta. Az emberek, akék éjhosszat gúnydalokkal illették az Istent,
már korán reggel ott voltak a vár kapui előtt, harsány kiáltozással törtek az udvar tág belseje felé, s ellepték egészen, mitsem törődve azzal,
hogy az őket meztelen kardokkal körülkerítő légionáriusok hatalmában
voltak. Mikor tehát Pilátus lakosztályából az előcsarnokba ért, a nyitott
főkapun át már ott látta az Istent és Barrabást a tömeg előtt egy kis
magaslaton állva, úgy, amint azt elrendelte volt; nyugodtan lépett elő
mégis a terem homályos öbléből, s váratlanul akkora fenséggel jelent
meg fehér köpenyében az Isten meg a gonosztevő közt, hogy a csőcselék
megdermedt pillantása alatt. Egykedvűen nézett az emberek végnélkül
terjengő tömegére, a fejekre, amelyekben rozsdás szögekként vöröslöttek a szempárok és sárgult fogak közt idétlen, lomha nyelvek sötétlettek.
Míntha csak egyetlen arca lett volna a tömegnek, s ez az arc minden
emberé volt ugyanakkor, óriási, fenyegető ábrázat, ezétárasztva magából az iszonyatos némaságot, ami megült itt mindent. Ez az arc állt most
szemben Istennel és a gonosztevővel, az Igazsággal és az Erőszakkal, ez
az arc követelte egyetl-en fölüvöltéssel az Isten halálát. Amikor Isten
mindezteltfute, Pilátus az egyik rabszolgával egy tál vizjet hozatott s
megmártotta benne ártatlansága jeléül míndkét kezét, ügyet sem vetve
többé a tébolyult tömegre. De amikor megfordult s így meglátta az Isten
néma arcát, tudta, hogya tömeg nem veheti le róla a terhet, mert egyedül ő ismeri az igazságot. Arra kényszerült tehát, hogy egyik kegyetlenséget a másik után kövesse el az Isten ellen, mert tudta ugyan az
igazságot, de nem értette meg, s a tál vizétől még csepegő két keze közé
rejtette az arcát.
Mcstantól fogva úgy érezte, mintha halottként járna halottak között.
a keresztrefeszítés előkészületeit, és végignézte, hogyan csúfolják ki a légionáriusok az Istent. Nyugodtan, szemét közönyösen ráirányítva ál'lt az Isten előtt; megengedte azt is, hogy az Isten fejére töviskoronát. illesszenek. Aztán megmutattatta magának a keresztet s megparancsolta, hogy állítsák föl előtte a gyalulatlan rönköt, majd a kérget
kezével gondosan végigszántotta. Midőn a légionáriusokat kijelölte, a
menet után bámult, amíg csak a vár kapujában el nem tűntek az emberek, magukkal hurcolva az Istent, aki a hatalmas kereszt alá rogygyanva, a csapat közepén ide-oda támolygott. Megfordult, rá sem hederítve egy rabszolga gyerekére, akí nyáfogva rohant át az udveron arrafelé, ahol az Isten a kapuív alatt 'eltúnt. Visszatért a lakosztályába, és
Ellenőrizte
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ebédet készíttetett magának. Mozdulatlanul hevert az asztal mellett és
mintha csak távolból hallotta volna a lydiai muzsikusok játékát, akik
degesz képpel fújták, mikőzben, a .szobáít körülfogó vastag falakon túl
éjszaka támadt. Elsötétedett a nap. Kővé dermedt az ég, úgyhogy a szobábarilévők felriadtak. A flótasok vértelen ajkuk előtt billegtették fuvoláikat és kerekre tágult szemmel meredtek avasrácsos ablakokra. Az ég
közepéri halott nap állott fénytelenül egy megvakult térségben óriás
Iabdaként, s testén mély Iyukak sötétlettek Rengeni kezdett a föld is,
mindent egymásra döntött, úgyhogy az emberek hangosan ordítozva a
földre vetették magukat. Pilátus tudta, hogy az Isten szörnyű csodával
leszállt a ikeresztröl, hogy végre bosszutálljon. Fölkelt és kiment. Elő
vezettette lovát és csekély kísérettel kílovagolt. A lovak riadtak voltak,
mintha rettentően félnének. A város utcái üresek voltak, belesüllyedtek
azelpusztult földbe a nyomasztó ég alatt, amely nem ismert többé se
nappalt, sem éjszakát. Kísérőinek arca fakóra vált, és a sisalkok is csigahéjnak tootek a tar fej eiken, a fénytelen szemek ürege fölött. Attól is elborzadt, míkor a kezére nézett; mert az olyan volt, mint valami ismeretlen pók, amely a ló kantárját fogja. A városból a domb irányába
lovagoltak, ahol a keresztek álltak. Emberek előtt haladtak el, akik fölhúzott térddel kuporogtak az útszélen és hadaró hangon értelmetlen
szavakat kiáltoztak. Egyesek hangtalanul a lovak elé vetették magukat,
és ott maradtak fekve apaták tiprása alatt. A pálmák derékbatörtek
és az olajfák tépetten álltak. A sziklasírok tátongva megnyílottak. tetemek lógtak ki belőlük és csontkezek legyezték zászlókIként a tejszínű
Ievegőt, Bélpoklosok rajai botladoztak elő, sötét madarak lengő rongykabátokban. hangjuk mint sípítóan éles füttyszó süvített tova. Az ösvény meredek szíklákon kúszott fel. Szanaszét (hevertek az öngyilkosok,
M,ik a szartekről leugorva zúzták agyon magukat. A lovak egyre nyugtalenaboak lettek, minél inkább közeledtek a helyhez, ahol a kereszte~etfe1á:nították, középütt az Istenével, amelynek most üresen és kopáran kell az égnek meredníe, s talán maga az Isten támaszkodik neki szép
meztelenségében, hangos kacaj jal, hogy széttépje a feléje ügetőt, A nap
még mindig kiégett meztelenségben vesztegelt az ég közepéri. mintha
megállt volna az idő. A sötétség is egyre sűrűsödött, úgyhogy Pilátus
majdnem beleütközött a keresztbe, amely hirtelen magasodott fel előtte
az éji sötétbe, és csak nehezen jött rá, hogy ez az Isten keresztje,
Már fordult volna is, hogy tovább keresgéljen, de amint keleten
egy roppant, zöldszínű üstökös tűnt szembe, meglátta, hogy ez a kereszt
nem üres, amint azt gondolta volt. Elsőnek a két láb bukkant elébe.
Egyetlen vasszög döfte át öket. F,s ahogy tekintete feljebb síklott, a test
görbedt feléje, súlyosan a kinyújtott két karral, amelyet vadul feszítettek ineM az égnek, s pontosan Pilátus arca fölött egy másik arc függött
holtan: az Istené.
Mikor azonban harmadnapon korareggel hírnök futott be és jellentette, hogy éjközben Isten elhagyta sírját, úgyhogy üresen találták azt,
menten odalovagolt és sokáig bámult a sziklarnélyedésbe, üres volt az,
s a nehéz kő, amivel befedték, széttöredezve feküdt a földön. A helytartó nehézkesen megfordult. De mögötte egy rabszolga állt, s ez meglátta ekkor Pilátus arcát: felmérhetetlen volt, mintha a halál birodalma
terülne szét előtte, fakósárgán a reggel kelő fényében, és mjkor fel tekintett, a két szeme hideg volt.
Possonyi László fordítása.
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SZtJRKE ÉLET (Kisregény 5. rész)
l r t a Rónay György
Anna mintha meg se hallotta volna.
- Miért vitt bele? - ismételte. - Valószinűleg ő maga se tudta.
Egyébként nem is vitt; aki visz, az cselekszik. számára pedig egyszerűen
csak így adódott, s aztán hagyta, hogy minden menjen a maga útján, a
saját tehetetlenségi súlyánál fogva. Eleget voltam egyedül azon a télen,
bőven volt módom rá, hogy elgondolkozzam a helyzetünkön és hasonlatokat találjak ki rá. Ilyen volt az is: beültünk egy kocsiba, gurultunk lefelé
gyanútlanul egy sima úton, aztán váratlanul jön egy karambol, egy tengelytörés; ő Ikiszáll,zsebrevágott kézzel, egykedvűen továbbsétál, én meg
csak ülök bent, mint egy börtönben, nem mintha zárva volna az ajtó,
hanem mert valakinek mégis ott kell maradni a kocsiban. Telehordtam
a vödröket, elkészítettem a vacsorát, aztán feküdtem hanyatt a diványon,
állig betakarva, mert kevés volt a tüzelőnk, nem akartam begyújtani, ha
nem muszáj, néztem az elsötétülő, repedezett plafont, az elfeketedő, jégvirágos ablakot, vártam, hogy hazajöjjön végre, az iskolából, ahol estig
a tanáriban melegedett, vagy a presszóból. ahol a barátaival teázott vagy
vodkázott, és próbáltam érthető képekben megvilágítani magamnak a rám
szakadt értelmetlenséget. Ilyen volt a kocsi a tengelytöréssel ; egy másik
ilyen a hajó a zátonyon: ő egyszerűen lelép róla, mintha mi sem történt
volna, mintha én ott se lennék, mint ha nem is együtt szálltunk volna a
fedélzetre; én pedig ott maradok a roncson, mert valakinek ott kell maradni. Mindig annak, aki tudja, hogy valakinek maradni kell. És kettőnk
közül én voltam az, aki tudta.
Egy percig lehajtott fejjel a morzsákat söprögette a tertton.
- Az előbb azt mondta rá, hogy felelőtlen - fordult aztán Tóbiás
Lacihoz. - De én azt hiszem, az ő esete nem ilyen egyszerű. A felelőtlen
ség mégiscsak föltételez valami korábbi, elveszített, megtagadott felelős
séget. Nem tudom, elég világosan fejezem-e ki magamat. Aki felelőtlen,
abban, úgy képzelem, azért mégis lappang valami halvány tudata, vagy
legalább dereng néha valami sejtelme annak, hOJY felelősnek kellene lennie, hogy elmulaszt valamit, amivel tartozik. Egy emlék a felelősségről.
De arról. ami nincs, ami sosem is létezett, emléke se Iehet az embernek.
Én az első perctől fogva úgy éltem rnellette, niin iha ott se lennék. Máig
ez maradt legmélyebb benyomásom azokról az első hónapok ról. Nem a
vízhordás a kútról, nem a sok fagyoskodás, nem a dermesztő magányosság, mégcsak nem is az a döbbent undor, amikor először jött haza részegen
(ide-oda botorkált az udvaron, nem találta azajtónkat, s végül az egyik
szornszéd támogatta föl egy kupac hóból, aholbárgyún röhécselve hempergett, és vezette el a küszöbig), hanem mindennél mélyebben és maradandóbban ez a mintha nem is lennél, Hogy nv\.",·yarázzam meg, hogy
megértsék? Egy felhőnek hiába áll útjába egy fa: átfolyik rajta, mintha
ott se lenne, és gomolyog tovább. Ez is ilyen magyarázó kép volt: egy
felhővel élek, és egy felhőt nem lehet megfogni, egy felhőbe nem lehet
kapcsokat verni, még bezárni se lehet, mert kiszivárog a repedéseken és
kipárolog a falon keresztül. Egy felhőnek nincs magja, nincs gerince, nincs
megragadható formája; és nem lehet felelősségre vonni, amiért felelőtlen.
Nem tehet róla, hogy felhő. Pedig azt hiszem, akkor még mindig szerettem - tette hozzá halkan, és hosszan, tűnődve maga elé nezett.
Aztán folytatta, talán ugyanazon a krakkói ebéden, talán egy másikon,
egy másik pohár sör mellett, a zöld kárpitos étteremben, ugyanolyan csönL74

des, indulat nélküli hangon, mint eddig, s ajka körül is meg-megjelent
ugyanaz a kesernyés-gúnyoros kis vonás: félig öngúny, félig fanyar bele-törődés.

_ Azon a nyáron mégse mentem haza, ahogyan eredetileg terveztem.
Levélben hazudni sokkal könnyebb. A papír sok mindent kibír, és főként
néma: nem tesz föl kérdéseket, nem kér magyarázatot, nem vár választ"
nem hoz zavarba egy-egy hirtelen, kérdő tekintettel. A papír nem pirult
el, ha leírtam, hogy minden rendben van, és hogy boldog vagyok. De én
elpirultam volna, már egyszerűen a hazugságtól is és még inkább attól,
ha nagymama rámemeli a hunyori szemét, félrebillenti kicsit a fejét és
megkérdezi: "Igazán mondod, kislányom?" Nem mentem haza, mert nem
akartam hazudni. Hogyan mondtam volna meg apámnak, hogy az egyetemen elhalasztottam a vizsgáimat, mert otthon nem volt módom tanulni 7'
Hogyan anyámnak, hogy nem sikerült, hogy csalódtam és csődbe jutottam? És hogyan ismerhettem volna el arról, akit én magam választottam
magamnak, hogy rászedett, megcsalt, becsapott? Mert ez volt az igazság,
Varsóban ezt mindenki tudta, aki ismerte Jerzyt, a képtelenségét arra"
hogy ne csak ide--oda kóvályogjon. hanem egyszer, végre mégiscsak megálljon a talpán. Mindenki tudta, és egy-két hónap múlva már egyebet se
éreztem, mint az ismerősei, meg a saját ismerőseim szánalmát és részvétét, amiért ostobán, vagy vaktában hozzá kapcsoltam az életemet. Vagy
ahogy egyszer később Slawa mondta, hozzáláncoltam magam egy süllyedő
csónakhoz, amely még ahhoz is túl könnyű fajsúlyú, hogy végérvényesen
elsűllyedjen. Varsóban, mondom, mindenki tudta; de nekem a hazaiak
felé mégis védenem kellett őt, hiszen vele voltaképpen magamat, a saját
presztizsemet védtem. Otthon egy véletlenül elejtett szó, egy akaratlan
mozdulat, egy kitérő válasz elég lett volna hozzá, hogy mindent eláruljon
és menthetetlenül leleplezze a kudarcomat. És én mindent inkább akartam, mint ezt. Büszkeségből ? Rátartiságból ? Lehet. De nem csak abból.
Vállaltam valamit, és amit vállaltam, nem akartam félig vállalni. Valahogy úgy gondoltam, mert sokat gondolkoztam ezen is, hogy ha egyszer
vinnem kell ezt a terhet, hát viszem, ameddig csak bírom. Sosem lehet
tudni, hogy a másik, akinek a részét szintén mí visszük, nem áll-e egy szép
napon mégiscsak mellénk, hogy együtt vigyük tovább. Nem hagyhatom cserben arra az esetre, ha egyszer mégis meggondolná magát. Nem
szabad elvágni előle a lehetőséget, hogy jóvátehesse, amit vétett vagy mulasztott. Nekem akkor is vállalnom kell érte a felelősséget, ha ő énértem
nem vállalta. Valakinek a karambol után is ott kell maradni a kocsiban.
Slawának se tudtam' mást mondani; és azt hiszem, Slawa megértett.
Atölelte a vállamat, megcsókolt és azt mondta: "Bolond vagy, Nuska. De
lehet, hogy neked van igazad."
Vele a magyar intézetben barátkoztam össze. Persze ezt se mondtam
még, a magyar intézetet. Egy végképp reménytelennek látszó pillanatban,
tavasz elején - az udvaron már elolvadtak ahókupacok, és ajtónk mellett
már nem hörögte át az éjszakákat a lukas ereszcsatorna - elmentem a
követségre. hogy nem tudnának-e valami munkát ajánlani. Jerzy abban
a hónapban egy fillért sem hozott haza, elitta vagy részegen elvesztette a
fizetését, s aztán bűntudatból - ekkor észleltem nála először, és azt hiszem, utoljára, valami sunyitó bűntudatfélét - valósággal elbújdosott.
Persze elbújdosni még mindig könnyebb, mint vállalni a következményeket; no de mindegy, tény az, hogy napokig a színét se láttam. Akkor jutott eszembe végső kétségbeesésemben a követség,
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Panaszkodni nem panaszkodtam, de úgy látszik, bárhogy összeszedtem
magam, lerítt rólam a szerencsétlenségem, mert a kultúrattasé magyarázkodás nélkül is megértett. Megkérdezte, tudok-e lengyelül, pár soros
ajánlást adott, és mindjárt ott előttem fölhívta az egyetemen a magyar
intézet professzorát, hogy mikor mehetek hozzá.
Másnap délelőtt fogadott, és két lengyel novellát adott próbafordításra. Volt már a kezükben valaha a Lengyelhon? Persze nem; pedig állítólag Pesten is kapni a nagyobb standokon. A lengyel élet és kultúra magyar nyelvű havi folyóirata, képekkel, irodalmi melléklettel; a professzor
szerkeszti, és azt mondják, az ilyen jellegű lapok közt a legnívósabb. A
próbafordítás sikerült; azóta én fordítom az elbeszéléseket, meg az irodalmi, zenei, művészetí beszámolókat, amiket a lengyellapokiból átvesznek.
Körülbelül ebből élek; meg az egyik kiadó is ad néha magyar könyveket
lektorálásra.
. Slawa magyar szakos volt; valahányszor anyagért mentem a profeszszorhoz, vagy kész anyagot vittem neki, mindig ott találtam az intézetben.
Megragadta az alkalmat, hogy született magyarral beszélhet, gyakorolhatja a nyelvet, tanácsot kérhet kiejtési, nyelvtani, irodalmi kérdésekben;
amellett .Jerzyt Js ismerte valami diák-klubból. Én is örültem neki, hogy
van kivel lengyelül beszélgetnem, és egy-egy bonyolultabb szöveg, fogasabb föladat esetében van kihez segítségért fordulnom. S ahogy az már
ilyenkor lenni szokott, a szakmai kapcsolatból csakhamar barátság lett.
Igazi, mély barátság, mely a tanév végével sem szakadt meg.
Az uramat jóformán egész nyáron nem láttam. Táborozásokat vállalt,
különféle diákcsoportokkal hol Zakopanéban volt, hol a Mazowi-tavaknál,
hol Gdyniában a tenger mellett; néha írt egy lapot, egyébként azonban
hagyta, boldogulj ak, ahogy bírok, fizessem a házbért, a villanyt, a tüzelő
részleteket, még egyik-másik környékbeli adósságát is, mert fűnek-fának
tartozott, igaz, apró összegekkel, két doboz oígarettáért a traííkosnak, két
tábla csokoládéért az édességboltban, de nekem akkor ez a sok kicsi is
sokra ment, amikor nagy szabadkozva beállított egy este, zárás után a
fűszeres, hogy elnézést kér, de Mrazek tanár úr májusban elfelejtett kifizetni három doboz konzervet, vagy mikor a papírüzletből utánam szaladt
az öreg Bronska kisasszony, hogy ne haragudj ak, ő mindent tud, és nem
is zaklatna, de mégse kívánhatjuk tőle, hogy a saját kis jövedelméből fedezze azoknak a füzeteknek az árát, amiket Jerzy fizetés nélkül elvitt,
mert nem volt apró nála, ő pedig nem tudott százasból visszaadni, tessék,
itt a cédula róla ... Először nehezen ment, folytonos, görcsös fuldoklásérzéssel, kétségbeesett kapkodással: mosást vállaltam, de azt nem bírtam,
elszegődtem gyerekekre vigyázni, de rövidesen kiadták őket vidékre nyaralni; hanem aztán lassan, mégis rendbejöttem, a Lengyelhon kezdett
rendszeresen fizetni, befutott két váratlan lektorálás is, egyszer meg Slawa
hozott egy halom prospektust, aminek a magyar szövegét kellett átstilizálnom. Szóval megéltem. eltartottam magamat. Azt is mondhatnám, boldog voltam. Boldog, mert a magam lábán álltam, kikipaszkodtama hínárból, ura lettem az életemnek; egyedül voltam, és mégse voltam egyedül,
mert ott volt Slawa; és ráadásul gyönyörű nyár volt.
- Igen, gyönyörű nyár volt. Úgy emlékszem pá, hogy sose borult
el; örök, felhőtlen kékség alatt kószáltunk, Slawa meg én; és talán azért
is él bennem olyan valószínűtlenül, mínt egy hoSSZiÚ kirándulás egy kicsit
meseszerű vidékre, mert a legtöbbet az Óvárosban jártunk, ebben a legenda-Varsóban. Fáradhatatlanul sétáltunk föl-alá a Piwnán meg a
Ryneken, aztán a N owomiejskán a Barbakáníg, amivel nem győztem be176

telni; onnét többnyire átmentünk a bástyán túlra, a középkorá falon kívül épült régi Üjvárosba, a Fretára meg az ottani piactérre, ahol míndig
úgy éreztern magam, mírst egy magyar vidéki városban, egy kícs'Ít megváltozott, egymásbakevert Esztiergomban vagy Fehérvárott; visszajövet
pedig sokáig állilJogáltunk a Vártéren a lemezbelt előtt, és ha nem volt
nagy forgalom, néha be is mentünk, mert az üzletvezető ismerte Slawáékat és szívesen föltette nekünk az új lemezeket.
Delente, ha a rengeteg torony elharangozta a 'tizenkettőt, ettünk valamit; ha sok pénzünk volt, beültünlk a oukrászdába egy süteményre,
máskor osak egy zsömlét vettünk, bele valami fölvágottat, esetleg még
egy almát vagy körtét is osemegének, és kézből ebédeltünk a romok valamelyik, padnak is alkalmas kőlapján. Aztán men!tünk tovább, lefelé a
Krakowskie Przedrniesoién, végig a Nowy Swiaton - magam sem tudom,
miért, mindig Tolsztoj jutott eszembe róla, IS azzal S:ZÓI1ak07Jtam, hogy
fogatokat és hintóikat ikJépzeltem Tá az autók és a ,troltbUS2JOIk helyébe s tovább az Ujazdowski allén, Chopin swbrád,g a parkban, ahol, mírrt
egy zarándokhelyen. megpíhel1JtiIDk egy közeli padon, vagy atalpamt
lépcsőjén.

És sokat jálrtunik Zelazowa W olá!ban is, a kis házban, ahol Chopin
született, és a benyílóban, hol a bölcső vagy a gyerekágy hajdani helyén
órdási márvány vázában télen-nyáron virág virul, meg' odakint a hatalmas kertben, a patsk kis hídjaín, és a tó körül, ebben a virág-dzsungelban. Hogy miről beszélgettünk, amikor egyszer, faképnél hagyva a kapu
előtt sorakozó turistaautóbuszokat, nekivágtunk az olI'5Záglú;tn.alk s vagy
jó árát gyalogoltunk a síkságon, mig C:BaJk: alkonyi li1áiba nem kezdtek
játszani a fejünk fölött azok a k'is, fodros szélű, fehér felhők, melyeket
valahonnét északról, a tenger felől hozott és úsztatott lassan délnek az
érezhetetlen Iégáramlás? És miről beszélgettünk VIaiI'SÓi kóborlásaínkon,
az ÓVárosban, a Lazíenkápark fái iközt, a Vísztula parton, meg esténkint
a lámpáikés 'a csiJ.1a,gok alatt, ikö!lcsönÖlSen újra meg újra hazakisérve
egymást, Slawa engem, azrán én Slawát, aztán megint Slawa engem?
MiiI1ől beszélgettünk egész nyáron át 1 Zenéről, Irodalomról, egymásról,
önmagunkról, és néha Jerzyről is.
- ÉLJe osak a világát, ahogy akarja, Gdenakban vagy Gdyníában
- mondta Slawa, - Mit törődöl vele, ha ő nem törődik teveled? Neked
osak a saját életed legyen a fontos.
- Nem lehet úgy élni, hogy CSaJk a saját életünk legyen a fontos feleltem. - Te magad is tudod, Slawa, hogy nem lehet úgy élni.
Fölöttünk az Ujazdowski park. lombjait már kezdte megaranyozni
az alkony. A hattyúk kiúsztak a nyírfák árnyékából és nyakukat
nyújtva p~hentek a pataknak azon a daraokáján, ahová még odasütött
a nap,
- Mit akarsz vele? - kérdezte, és parányi ingerültség lobbant a
hangjában. - Meg akarod váltani?
Hevesen megráztam a fejemet,
- Semmiféle mísztikus dolgot nem akarok vele. Sem megváltaní,
se megmenteni, se levezekelni helyette a vétkeit. Ennyire már ismerhetnél. Éppen csak ott akarok lenná a helyemen, mint egy tuskó, hogy legyen míbe kapaszkodnia, ha egyszer fölvetne a viz.
- Értem - mondta Slawa, - Mint azok a vízparti cövekek, amikhez a csónakokat szekták kikötni. De ha mégse veti föl a víz? - kérdezte.
- Vagy ha nem beléd akar kapaszkodní ?
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- Akkor is - mondtam, - Aikkor is ott akarok lenni a helyemen.
- Mert még míndíg szeretedl - legyintett bosszúsan. - Igazán nem
is tudom, miért barátkozom veled, ha ilyen csökönyös vagy.
Pedig nem voltam csökönyös, és am hiszem, akkor már voltaképpen nem is szeréttem Jerzyt. De hogy mít érzék, azt nem tudtam megfogalmazni, 'bármennyit töprengtem rajta. Végűl erre is kitaláltarn magamnak egy képet.
- Tudod mí az a Stock im Eisen? - kérdeztem tőle egyszer, egy
visztula-parti sétankon. Slawa azonban nem értett németül, vagy legalábbis úgy tett, mintha nem értene.. AkikOT elmagyaráztam neki ezeket
az ódon cölöpöket egy-egy regi város főterén vagy forgalmas utcasarkán
- egyet még én is láttam diákkoromban Budán, ha jól emlékszem, a
Ponty utca sarkán a Fő utcában - ibeszéltem neki ezekről a csonka faoszlopokról, melyekbe mínden arra vándodócéhlegény bevérte a maga
vasszögét, úgyhogy idők folyamán a fa egészen eltűnt a vasszögek fejének páncélzata alatt. - Látod, Slawa, valahogy igy vagyok én is. Annyi
vasszög verődött belém, hogy magam is csupa vas lettem, Talán ha akarnék, se bírnék már elmozdulni a helyemről.
Rámemelte szürkéskék lSZ€IIl1Jét, mely egyszerre volt olyan, mint a
világoskék nyárutól ég, és előttünk a Visztula tükre.
- üljünk le - mondta, - Elfáradtam. Ha téged hallgat az ember,
igazán nem csoda, ha belefárad - tette hozzá mosolyogva.
Soha nem fogom elfelejteni azt a délutánt. 'Iül [ártunk augusztus
derekán, és északon korábban kezdődik az ősz. A fákon még fönt volt
a lomb, mégcsak nem is sárgult; de csak rá kellett nézni, és az ember
rögtön tudta, hogy ez már az ősz. Valami ezüst árnyalat vonta be a fák
koronáját, valami finom, párából és fényből szőtt pókhálórezgett rajtuk,
meg fölöttük az égen is, és az egész: az ezüst ég, az ezüst Iornokoronás;
egy-egy ezüst felhőcske az égen - míndez megismétlődött a folyó lassan mozgö ezüst tükrében. A szőke Visztula, ahogy a népdalok mondják,
ilyenkor szőke igazán: platinás, ezüstös szőke, Néha csónak siklott el
előttünk, csusszanó evezői táguló barázdáikat hagytak maguk után, néha
meg, kissé megdőlve, vitorlás úszott el, s ahogy távolodott, a fehér vitorla, tükörképével a vízben, egyre inkább olyan lett, mint egy parányi,
alacsony, nyomban eloszló felhő. Mi meg csak ültünk, egészen közel a
folyóhoz; itt nincs úgy kiképezve a part, mint Pesten, - ezért mondják
a Dunához szokott magyarok, hogy a varsólak nem tudnak mít kezdeni
a Visztulájukkal - levetettük a cipőnket, lábunkat bokáig a vízbe dugtuk, néztük a hídon ide-oda vánszorgó víllamosokat, szemközt velünk
Prága házait, és jobbkéz felől egy szíget szélén azt a rnínden más ezüstnél tömörebb ezüst esillogást, ahogy a fuvalornban, mely 'hozzánk már
nem ért el, föl-fölfehérlett a partirekettyék levelének bolyhos fonákja;
ültünk és hallgattunk sokáig.
Slawa egyszer csak hozzám fordult,
- Menj haza, Nuska - mondta. - Nem való ez neked. Fogadd meg
a szavamat és menj haza.
- Nem lehet, Slawa - csóváltam lassan a fejemet. - Már csak
a szüleirn miatt se. Nem tehetem meg velük, hogy beismerjem előttük
a vereségemet.
- Tudom, kedves. Semmiben nem ragaszkodunk olyan makacsul a
tévedésünkhöz. mint 'a szerelemben.
- Nem erről van szó. Én nem a tévedésemhez ragaszkodom,
- Hát mihez ?
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- Önmagamhoz.
Elmosolyodott.
- Az ember, sajnos, többnyireazonos a tévedéseível - mondta,
Azt hiszem, mándenkinek .szüksége van legalálbb egy valakire, aki
megérti; elbben én sem voltam ikivétel. Számomra Slawa volt ez az egy
valaki; én most újra megpróbáltam megmagyarázni neki, mint ahogy
magamnak is ezerszer elmagyaráztam már, miért nem lehet egyelőre
hazamennem. De már az első mondatok után elfogott valami furcsa érzés; mintha ürességben vándorolnék, visszhangtalan, légüres térben, és
bennem se volna semmi; voltaképpen nem Ls én beszélek, hanem csak
úgy maguktól mondják magukat a szavaik, egy szerkezet jár, egy lemez
forog ibeImem, ami nem én vagyok, amit fölvettek valamikor és most
mondja, mondja a belepreseit szöveget, ami már nem is érvényes, s amit
magam is egyre kevesebb meggyőződéssel hallgatok és egyre kevésbé
értek,

Magyaráztam, holott nem volt magyarázat. MáT régóta nem volt;
talán már nyár eleje óta, hogy nem szorultam többé másra, s hogy
Slawával annyit mászkáltunk keresztűl-kasul Varsóban. Egys21eruen képtelenségnek tűnt előttem, hogy elmenjek innét és talán soha többé viszsza se jöHek.
Én már oda tartoztam, én már varsói lettem; de ezt nem lehetett
megmagyarázni. Semmi nem tud úgy, olyan véglegesen odakötni valahová, mint a magányosságunk. De ez túl van a szavakon, Iegalábbís
nekem túl volt, rnínt egy megfogalmazhatatdan evidencia. Olyan végtelenül egyszerű volt, mint azok a dolgok, amiket látni kell, hogy megtudjuk, mi az, mert leírni nem, talán osak körülírni lehet őket; egyszerűen
vannak, léteznek, élnek, mínt a Visztula, ahogy ott ültünk a partján, talplJnkat. bele-belemártva a vízbe, vagy mínt' a Stock im Eisen c1iálkkoromban a Ponty utca sarkán, olyan nagy, magától értetődő egyszerűségben,
hogy még csak neve se volt.
Hogyan tudnám érzékeltetui ezt a kifejezhetetlen egyszerűséget?
Valahogy úgy voltam, mint a gyerelk., akit hiába faggutnak. aniént tette,
amit tett. Egyetlen válasza van; csak. Számomra se voít más, csak ez a
csak, ez a végső, tovább nem bontható evidencia, A többiben, az érvekben és gondolatokban annyira nem hittem már, hogy a szavaim is megritkultak, aztán lassan végképp elfogytak, Már csak ültem és hallgattam. Talán percekig, talán egy óráig Ls; nem tudom, mert az időt sem
éreztem. Ültern némán, szinte a léttelenségig kiür,esedetten, aztán lasBan mintha megteltem volna valami másfajta léttel, mírrtha fokról fokra,
észrevétlenül átalakult volna a fajsúlyom, a halmazállapotorn, ahogy !betöltött egy súlyos, teljes, tágas jelenlét: a visztula-parti koraősz, a város
álmosítóari szelíd dongása, és balkéz felől, az Úváros lankáíról a tornyok
és tetők lágy csillogása a leáldozó napban.
Sokáig hallgattunk. Emlékszem, nagyon régen, és azóta se voltam
olyan boldog. Illetve nemis boldogság volt, hanem valami más, amire
nincs is név. Megnyugvás? Béke? Hazatalálás? Nem,ezt se lehet megfogalmazni, ezt a tárgyilagos, indulattalan, elemi, már-már személytelen
azonosságot önmagunikkal. Ilyen lehet a tárgyak boldogsága.
Shawa törte meg később a csöndet.
- Mondom neked, menj haza, Nuska - ismételte.- Ne légy kcvély. Menj haza ezépen.
Én megint csak a fejemet ingattam.
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- Nem, Slawa, nem vagyok kevély, Inká:bb alázatos akarck lenni.
Semmi más, osak alázatos. De az alázatnak is megvan a maga keménysége.
- Karáesonyra azért mégis hazament, igaz? - kérdezte Márton.
amolyan félig elnéző, féltig engesztelő hangsúllyal. Ez azonban már eg&SZIeIl
biztosan egy másik ebéden történt, talán éppen az u tolsón
Krskkóban, a Czartoryskí múzeum, a Cranachok, a Menyétes Hölgy és
a silentium maximum után.
- Nem - mondta Anna. - Nem mentem haza karáesonyra.
Már Illem Ikellett csapdákoa csalogatní, hogy szóra bírjulk.. Most már
szívesen beszélt: azt hiszem, talán várta és kívánta is az alkailmat, hogy
beszélhessen, Hogy ,egy k1csit könnyíthessen, nem is tudom, a vterhén-e,
vagy csak azon a nyomasetó némaságon, ameilyben eddig a terhét vitte.
- Nem mentem haza karácsonyra. Hogy miért? Ez is olyan megmagyarázhatatlan. Az lenne a legegyszerűbb válasz, hogy magarn sem
tudom. úgy, ahogy egy tételt, vagy ~ érvet tud az ember, valóben
nem tudtam. De van másféle tudás is, ami valahonnét a létünkből fakad,
mélyebbről az értelemnél. Az illúmókrk.aJ. már 'végen leszámoltam; de a
reménnyel nem Ibírtam leszámolni. Hiába döntjük ki, hiába fűrészeljiÜlk
el, a remény azért Ikihajt. Még akikor is, hareménytelen.
Mit vártarn ettől a karácsonytól? Tulajdonképpen semmit. Semmi
határozottat, semmi olyasmit, amit meg lehet fogalmazní. Csodát persze
még kevésbé; soha nem hittem a csodákban. Megint osak annyi volt az
egész, hogy ott kell lennem, hogy nem hagyhatom üresen a helyemet,
Mint az a bot, az cölöp, az a Stock im Eisenazutoasoarkon: nem mehet
el a helyéről, ha a céhek ideje rég ~ is múlt, mert hátha mégis arra jön
egyszer egy vándorló legény, esetileg semmi másért, csupán azért, hogy
egy vasszöget beleverjen. És lehet, hogy valakit éppen ez az egyetlen
mozdulat ment meg a végső kétségbeeséstől. Lehet, hogy amilkor mármár szétesík, ezzel szedi össze magát, ezzel szeréz magának bízonyosságot róla, hogy még van, űétezfk, él. Nem azért nem mentem haza,
mert nem ak,artam, vagy mert féltem, vagy mírrtha kevély lettem volna,
ahogy Slawa mondta. Egyszerűen olyan felelősség lett volna, amit én
nem bírtam vádlalnd.
Aztán eljött a karácsony; még egy fenyőgallyat is. szeréztem a
piacon ... Vaikáció volt, Jerzy harmadnapja otthon lustálkodott. De most
három óra köTÜ1, amikor a korai szünkület első árnyai végigvetődtek az
udvaron, egyszeIive nyugtalankodni kezdett. Fölkelt a díványrói, föl-alá
járt, a nyalklkendőjét igazgatta, értelmetlenül tett-vett, az asztai1on, a füzetek közt.
Fél négyikor végre kijelentette:
- El [kell mennem ,egy Ikicsit.
Ismertem már ezt a lapító, kertelő modor:áJt. Minden kívánesiság
nélkül, inkább csak udvariasságból kérdeztem meg:
- Hová?
- Az ,ilslk:olá:ba. - mondta, de nem nézett rá:m. - Valamí kis ünnépséget tart a tantestület ...
Tudtam, hogy ,egy szó se igaz. az egészből.
- Sokáig maradsz?
- Míért? - kérdezte és hirtelen izgatott lett. Kapkodva kereste a
kesztyűjét, Ika1apját.
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- A vacsora miatt - mondtam, és már bántam, hogy zavarba hoztam ezzel a hiábavaló faggJatással.
- Ja pensze ... - Ezt a mozduíatát is ismertem: ahogy tétován
belekavart a levegőbe. - Nem, nem... Míént is maradnék sokáig? Az
ilyen tantestilleti ünnepségeik ...
Nem fejezte ibe, mert közben félseg, oldalazó hátrálással elérte
az ajtót. Gyorsan kilépett, átsietett az udvaron, és eltűnt a sötét kapualjban.
Szép borostyán szápkát vettem neki, azt nyitott \kis dobozában odatettern a fenyőágra, és rnelléje a Canaletto .aJ.ibumot, amit Slawától kaptam ajándékba. Aztán ültem és vártam. Az ablak előbb sötétkék lett,
majd fekete; s aztán szederjesen világítani kezdett az udvaron a hó;
friss hó volt, egész délelőtt sűrűn hullott, még nem érteik rá eltakarítaní. Va1a:ho~ karácsonyi ének szált a házban; tompán, szinte a falakban
szürödött d hozzám a Bog sie rodzi dallam, a férfiJkar 'tömör hangja;
nyomban ráismertem a lemezre: ezt a fölvételt is Slawáélk ismerösénél, a.
vártéra üzletben hallottam először.
Később megteít a szoba harangszóval, talán egyszerre bongiott a város valamennyi harangja. A szemközti szárnyon mánden ablaik világos
volt, és bizonyára világos volt a mi szárnyunk miriden ablaka is, kivéve
él miénket, Gyerekhangokat lehetett hallani; egy lakásban, az udvar legvégében, a Jezus malusienki-t énekelték, itt-ott hamisan, el-elbdzonytalankodva, s végülis .aiblbahagytálk. Majd ismét harangoztak, talán éjfélkor, a hívőknek az éjféli mísére; s utána kezdtek sorra kihunyní az ablakolk, egyik a másik után, és végül már nem világTított 'egyéb, csak fakón
derengve a hó.
Arra ríadtam, mert közben el-elszunrryadtam, hogy valaki rnatat a
zárral, Átmentem a konyhába, és a halvány hóviláglban azonnal megismertem az ajtó mögött Jerzy alaikját.
Tehetetlenül kaparászott a kulcesal, de nem boldogult vele. Eme
rugdosni kezdte az ajtót.
Ahogy beengedtem. színte bebukott a küszöbön, A sötétben nem
láthatta, csak az árnyékomat. Felém nyúlt, belehadonászva a sötétbe;
rncg.tántorodott, és ,ha nem kapaszkodik belém, elzuhan, Kásásari a nevemet dünnyögte, aztán még valamit mondott, de hogy mit, nem értettem,
nem lehetett kivenni, mit jelent ez a tagolatlan, szeszszagú bugyborgás
a torkában.
Csak azt éreztem, hogy még mindig ott a karja a vállamon. és hogy
már nemcsak ikapaszkodik, hanem húz is maga felé,
Egyszerre megértettem, hogy meg '.aikar csókolni.
Egy pillanatra rnegdermedtem, megbénított a rémület. De rögtön
össze is szedtem magamat; Iefejtettem a kezét a vállamról és fölgyújtottam a villanyt.
Hunyorogva, bambán, majdnem megszégyenülten vigyorgott. Végül
vállat vont és bebotorkált a szobába.
Értelmotlenül rakosgattam egy darabig a konyhában, aztán én is
bementem. Már az ágyban feküdt; ruhája szanaszét az ágy körül <él
földön.
Összeszedtem. összehajtottarn; kabátját, riadrágját a szék támlájára
terítettem. Leste a mozdulataímat, állig a takaró alatt, és merev, moesaras szemét még akkor se vette le rólam, míkor ikés.&bb az ágyam. szélére
ültem és szótlanul bámultam magam előtt a padló repedéseit,
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Mílyen áldás, hogyapadlólknak repedéseík, a beázott meanyezeteknek ténképeik, a szőnyegeknek rojtjaik és cirádáirk: vannalk! Legalább
van mít nézni .a teljes gondolattaianségban, valamihez odakapcsolódni
a tOk:életes kietlenségben. Ez az á11apot túl Vian a Iázadáson, túl van iéi
szenvedésen ; !itt már nem lehet mást csinálnivcsak ülni és bámulni magunk elé, a padlóra, a porba, vagy a semmibe. Már nem voltam se csalódott, se kifosztott, se megalázott; egyszerűen semmi voltam. :Élő semmi
a semmiségben.
Sose hittem volna, hogy még 'ennél is lehet mélyebbre lépni. Pedig
lelhet. A semmiségnek nincsen aJlj1a.
Kezdetben meg se hallottam; csak alkikor jutott d a tudatomba, hogy
már percek óta beszél, amikor fölriadtam egy erősebb hangjára. Nem is
tudtam hirtelenében, mi az: kiáltás-e, hörgés-e, röhögés-e; és már-iffiár
ugrottam volna, hogy segitslek rajta, tartsam neki a Iavórt, fogjam a homlokát, borogatást rakjak a fejére. De ahogy ránéztem, egyszerre megfagy tam.
Könyökére dőlve hevert, olyan visszataszító vigyorba merevült arccal, ahogy még sose láttam, és kidülledt szemmel bámult. Közben fásan,
mereven mozgott a szája, és beszélt, egyre beszélt, botladozó nyelvvel,
torokból, gurgulázva.
- Nuska ... Nuska ... Nuska ... - mert eleinte csak a nevemet hallottam. - Gyere ide, Nuska ... Ülj ide az ágyarnra, Nuska ...
Aztán, ahogy fejét elhülyült röhécseléssei hátravetette, márrt egy
szennycsatornából, dőlni kezdett belőle az ocsmányság, a trágárságnak
valami olyan áradata, a mocskosnál mocskosabb szavaknak valami olyan
fortyogó özöne, hogy úgy éreztem, ha csak egy percig is tovább hallom,
soha életemben le nem birom súrcini többé a bőrömrőlezt .a rám fröcsögő piszkot,
FöláUtarm,. kuesmát, kabátot vettem.
Bal könyölkén ide-oda imbolyogva kapadózni kezdett felém a [obbjával, de olyan részeg volt, hogy fektében is elvesztette az egyensúlyát.
Azt még láttam, hogy mint egy zsák, átfordul a könyökén és jobbjával
még míndíg össze-vissza hadonászva fél felsőtesttel lelóg az ágyról, fejjel előre; s a konyhából még hallottam, bugyborgó röhögése hogy megy
át csukló öklendezésbe.
Hideg volt, alig hajnalló éjszaka még. Amint arcomba harapott a
fagy, egyszerre mintha elpattant volna valami bennem, egy rugó, amely
addig egyenesen tartott; egész bensőm remegni kezdett, fogam összekocódott, és kis híja, hogy össze nem estem. Hanem aztán, ahogy föl-le
jártam az udvaron, mert lét városnak nem mertem egymagam nekivágni
a sötétben, lassan elmúlt a belső reszketés, és helyét újra elfoglalta a
lktetlen üresség.
Fölöttem az ég fek,etéje Iassan sötétkékre váltott, s a csillagok se
ISzri.lkráztak már olyan élesen. Valahol az Övárosban csilingelő gyerekhangon megszólalt egy harang, aztán gyorsan elhallgatott, talán rnert
egyetlen más harang se felelt a szavára.
Kezem-lábam sajgott, s újra díderegni kezdtem, de most már a hidegtől, Olyan vágy fogott el egy kis meleg után, legalább annyi után csak,
amennyit az állatok adnak egymásnak az ólban, hogy szinte könny szöikött atorlkomba tőle, és úgy éreztem, a világ végére el tudnéik: menni
érte. A kapuhoz léptem, lenyomtam a kilincset. Kinyílt, és én kiléptem
az utcára.
(Folytat juk)
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Arnikor legutóbb a természetjog kényes prob1émádára hívtam fel a fi'gyelmet, számoltam azzal, hogy lesznek
majd észrevételek, amelyek míatt
Jakob David fejtegetésed és következtetései íkiegészítést kívánnak. Altadánosságban talán mi.ndenek,előttarrla
utalnék, milyen Ikülönös sorsuk van
olykor a szavaknak. Tény például,
hogy a francia forradalom után, amely
a természetjog, nevében törte szét a
feudalizmus társadaiani szerícezetét, a

"term:ész,etjog" kifejezést hosszú időn
keresztül éppen az egyházban és a
katolikus oktatásban utasították el.
Csak a tomizmus újbóli felfedezése
nyomán vált ismét elfogadottá ez a
kifejezés, ugyanakkor, amikor a profán jogelméltet rohamlépésben Ikezdet,t
távolodní tőle. Nem is hosszú idő
múltán pedig, amikor másutt rnindinkább mellőzní igyekeztek a kíf'ejezést,mert tarthatatlannak vagy 'kétértelműnek

Itélték, az egyhúzt olcmányokbar; és a katollkus állásfoglalásoleban megsokszorozódtak a terrnészetjogra való hivatkozások Bizonyos,
hogy már maga ez a fáziskülönbség
is az egyház és a "világ" szóhasznalatában eléggé kényelmetlen helyzetet teremtett, Marültek fel azonban
fá!l'gyi rnozzanatok is.
Különösen két körülmény ihozihat
mínket, katclíkusokat, zavarba - állapította meg a Tablet 1965. január
9-i számában A. M. Sefi. Az egyik az
egyház tanítása arról, hogy Vian egy
határozott és változhatatlan természetjog, a 'másik az, .hogy nem vagyunk képesek egy ilyen jog pontos
megfogalimazásárn, sőt még létezéső
nek igazolására sem, Már pedig rnínden azon fordul meg, hogy milként
válaszolhat juk meg a következő kérdéseket: Mi a 'természetjog? Hogyan
azonosíthatjuk? Hol' rtalráljuk? Megszövegezhetjük-e olyan tételekben,
amelyeken sohasem kell rnódosítaru?
"S e kérdések vközül - folytatja az
író - a negyedik okozza a legmagydbb nehézséget. mert 'hiszen nlyillvánvalö, hogy amit rní természetjognak mondhatunk, míndenkor azoknak
a rnegísmeréseínknek és felismeréseinknek függvénye, amelyekkel adott
időben a természetre, jelesen az em-

írja

Mihe li cs

Vid

beri természetre vonatkozóan rendelkezünk."
Nos, proooljuik meg tisz1JáZll1liezeket a kérdéseket,

•
Jacques Leclercq, a Iouvaím egyetem neves prod'esSWI18i, abiban a könyvében, amelyet Du droit natu1'el il
la sociologie (A természetjogtol a
szocioLógiáig)ClÍrnmel 1960-lban, adott

ki Párizsban, hangsúlyosan kiemeli,
hogy Szent Tamás és nyomában
mindazok, akik a hagyományihoztartják magukat, elsősorban "rtel1mészettörvényről" és nem ,,!természetjogról"
beszélnek. Már rnost tudjuk, hogy a
"törvény" nem egyértelmű kifejezés
mert éppúgy alkalmazható az erkö.}cs~
re, rnirrt a [ogra, Törvénnyel állunk
szemben, míhelyt van benne szabály.
Az erkölcs is szsbádyokat jelent, van
tehát erkölcsatörvény, ugyanúgy, mínt
jogi törvény. A skolasztikusok azonban, amikor az emberrel 'kapcsolatban szólnak természettörvényről, egyszerűen az 'emberi természetből levonható erkölcsi szabályokat értik
rajta, s ezeket csak annyiban nevezik
"természetjognalk", amennyíben a társadahmí kapcselatokra :a1,k,a<llmazhaMk.
Ez magyarázza, hogya, közéekor nagy
bölcseleti összetoglaúásaí a tel1mészetjogo<t az erikölestan keretében tárgyalják,
Ne gonddl!juJk azonban, hogy csak
a középkorban jártak el ekként, mert
a természetjoggal foglalkozó 'katolikus értokczésok, amelyeknek szcrzőí jobbára teológusok és rnoralísták,
alapvetőleg ugyancsak a természetes
erkölcsből indmlnak ki sebbÖil következtetnek ki "ter1mészetjogi" elveket.
Bernhard Raring híres művének LDas Gesetz Christi (Krisztusförvénye)
1957~es kiadástálbarn is ezt olvas-

suk: "A természetjog a természetes
erkölcsi törvénynek egy része, Az 121"kőlcsí vtörvény a jóra vonatkozik (erkölesösség általában), a természetjog
(egyálJtallán a jqg) az igazságosságra.
A jOlg természetesen mem csupán a
puszta igazságosság; harnem egyáltafán
az erkölcsösség szolgálatában á11, de
küíönösteloíotette; az igazságosságra."
Ha így értelmezzük a természetjogot, akkor bízvást állást foglalha-
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tunk létezése mel!liett, s kell is, hogy
állést 'ioglaljunlk, hiszen minrt J ako b
Davtdis Ieszögezte legutóbb 1lalgl;alt
tanulrnányéban: "Az egyház a szent-

írással

összhangban és dogmatikus
bízonyosséggal tanétja Ihogy vian természetjog, s ezt lényeges rendelkezésedbffil ate~mészret,es értelern felismerheti." Leclercq szerint: "El kell
Ismernem egy teI1mélszetes jog létét,
mert ha lehetetlen meg nem áUa,pítanom az emberben a ,társas természetet,
akJkor nyJrlvánvaJó, 'hogy ez a társas természet csak akkor létezlhet, ha megvannak hozzá az elengedhetetlenül

szükséges természetes feltételek"
Az első probléma 'tehát aníndjárt
albiban van, hogy okos dolog-e ezeket
a temnrészetes fetlJtétel.le1ret a "jog" elnevezéssel illetnünk, aikikor is, amíkor
a mai vi:lági tudomány ra jog; fográJ.mát olyan ismertető [egyek'hez köti,
amelyek irtt hiányzanak. Ezek között
az ismertető jegyek a;:!Özótrt szereoel
ugyanis a parancs-jelleg és a kikényszeríthefőség is. Már pedig ki parancsolja meg a természetjognak nyáivánátott szabályok vélglrehaj'tJásált és ki
tudja Ici ils kélnyszrel'í,tenli a végrehajtásukat? Dabin francia jogtudós
egyébként, akrt Leclercq is sűrűn idéz,
még anra is okkal fígyehmeztet, hogy
a jog keletkezése mö~örtt rnindíg ott
kelil Ienrue egy elrvne,k, arnely nem
lehet jogi, hanem vagy erkölcsi, vagy
politikai elv.

Nem Jenne-e tehát célszerűbb, 'ha a
"rtel'rnészetjog" kirfejrezés helyetit viszszatérnénk a "tenmész:ettötwény" vagy
ra "te,nlTIlés'zetes erkölcs' kífej ezéshez?

*
Nem hinném, hogy ez a visszatérés
külőnösebb nehézségbe ütlkiÖzhet, mert
valójában ma sem tudjuk, hogy mi
tartozak bele a terrnészctjogba. "Az
egyetlen ésszerű [elelei minden ilyen
irányú kérdésre - rncndja szószcrrr»t
Leclercq - , hogy erről semmit s]m
tudunk s még ezutám keu.1 kutatnun'x
utána." Nem csoda így, hogy ma rnár
egyre több katolíkus gondolkodó kezd

lemondani arról, hogy valami tartaIlmat fedezzen fel a terrnészetjogban,
s vissza akarja iktatni az egészet az
erkölcstanba. S méndínkább tért nyer
az a felfogás, hogy még ebben az esetben sem lenne más a természetjog,
mínt egyetlen egy ilrá:nyíltó elv, neve-
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zetesen ,a társadalmi igazságosság eszméje. "Amiben a természetlog előlép
- irja Pierre Antoine abban a tanulmányában, amelyet "Le!I.ikJiismelret és
természettörvény" címrnel az Etudes
tett közzé - , a tiltakozás az elden,
amit az igaz ember igazságtalannak
érez. Áramlat, amely arra ösztönzí a
fia'rorl erőket, hogy újítsálk meg a társadalmat."
:8l'dekr6S különben, hogy a középkori szerzők is la bölcseleti általánossárgok utáln mímdössze néhány alapvető elvre csökkentették a természetjog ,talrltarlmált, de mégezelmek a feisocolásától lis tartózkodtak. Csaa a re-

neszánsz utáni természetjogászok és
a racionalista fflozófusok próbáltak a
természetjog alapján jogrendszert kiép Heni és azt egy rnegvadósétásra váró
törvénykönyvbe foglalni. Raring már
idézett könyvében még a természetes
erk öles i törvény körében is csupán
két alaptételIt említ meg, minJt nyilvánvalókat. Az egyik: "AimiiA az ember jónak felismert. azt meg is ,k,el'!
termíe; a jót szeretml jkel)." A .másik:
"A:md,t Inem akarsz, .hogy nelkred cselekedjenek, 'te se cseliskedd senki másnak" Míndabba már - fűzi hozzá ami ezekből levezethető,csúszihatna;]~
be tévedések,
S ezzel, ime, el is jutottUlnrk a tcrmészetj ag
pl'ohlem<lltikáj ának sa,rrkponltjához. Mert a pusztán logükaí tévédéseket még körmyü lenne hélyveigazftrarnri, de nemcsak erről, hanem
sokkal többről van szó, Minden::ikeJőtt
arról, hogy mi'helyt konkrét" rnódon
tárgvalagosa» k,ív,árnjuk me,gjelentetnl
és hatásossá tonini az :i,giazságosságKlrt,
akkor már kötve vagyunlc a magunk
korának és társadalmának feljogásához. Abban egyetér'thetünk, hogy mindenkor az igaz, a becsületes ember íté-

lete HZ ilglazlSá!?iOSsárg ígazi mérője, dre
ma már jól tudjuk, hogy ez az igaz
éli becsületes ember is meghatározott
történeti jelenség, aki mem léphet Ici

kulturá'1ds környezetéből. S tisztában
vagyunx ma már azzal is, hogy az ernberi természet, amelyrnek elemzése
alapul szolgálbotma a ter-mészettörveny
- akár a természetes enkölcs, akár a
természetjog megfogalmazásához,
kevésbé közvetlen adottság, mint inkább megvalósítandó cél, éspedig megvalósítandó e,gy történetileg meghatározott kultúrában. Az erkölcsöt az em-

ber rníndig egy család és egy nép kö-

rében tanulja meg, s a jog elsődleges
aJJaikja is annak a közösségnek magatartása, amelyben az ember a szokás
szabályait éli át.
Hiirinq a mímdenk» állsta[ nyilvánvalónak elfogadható két tétel mellett
a "belátható" természetes parancsok
közé számítja a 'I'ízpaoancsolatot is.
Antoíne azonban méltán mutat rá arra, hogy például a "Ne ölj!" előírás
alól maridig voltak kivételek, így a
jogos önvédelem, vagy a társadalomra
közveszéíyes egyének igazságos rnegbüntetése. Próbálták ís - úgymond arra javítani a parancsot, hogy csupán a gyilíkosságot, vagyis ártaelan
vér kíoncását tilltja. Helyesen így hangzanék tehát apariarncs.: "Ne öld meg
az áotaclant!'' De ez, sem oldja meg
a nehézséget. mert azt, hogy ki mínő
síthető "á'rt,a'Uann,aIk", alil~a
lehet
meghatározni.

*
A valóság az" hogy sem az erkölcsi,
sem a jogi szabály, unihelyt egyszer
megfcgahmazták, nem lehet tökéletes,
rníért isáalandó fejlődésre szorul.
Szemd Tamás ezt nagyori jól f,el.ismerte, eOO11t is különböztetett meg elsőd
leges és másodl~gos természetjogot.
J>,.;z, előbbbbe csupán néhány alapvető
elv t&'to7Ji.k,' amelyeket a gondolkodó
ész felismer, míg a másodlagos terrnészetjog már a gyakcrlaei alikallma,..
zásra vonatkozó Ievczetések eredménye az elóbbiból. Már rnost ha el 'is f'ogadjuk, hogy az elsődleges természetjog alapozza meg ra, másodlagos természetjog érvényét, a[.(lkor is kétségtelen, hogy hatóerővé csak ebben az
utóboiban válik. Mirithogy pedig a
gyakorlati rendei sohasern lehet eg,yszerűen
visszavezetrni a spekulatív
rendre, elkerülhetetlen, hogy ez a másodlagos . természetjog társadalomhoz
és időhöz kötötten folyvást változzék.

Ha például ez elsődleges természetjog
meg is parancsolja, hogy tartsuk tiszteletben 'mások javait, az "enyém." és
a ,,'tiéd" meghatározása, vagyis rnásoknak az a tulajdona, amit taszaclctben kell tantanunk, nem lesz rnimdig
azonos az, idők során.
Utalva űegutóbbi írásomra azért IÍs
szükségesnek .tartorn ezt kiernelrii,
mert az 1878-rban kiadott "Quod apostolici munerís" körlevél óta a pápai

szocíálís enciklikák - bár csökkenő
nyomatékkal és egyre ámyaltabban
(muta'tja a "Mater et iMag,istra") - természetjognak nyiJ:vánlÍtjáJk a 00runiféle javak és termelési eszközök egyéni tulajdonként való biI1toklásált is.
Holott például éppen Szent Tamá.sa
tulajdonjogot á:ltalálban iÍs cSUJPán
"népjognak" nevezi, értve ezen a természetjognak azt a részét, amelyeit az
"összes népek" (vágyás amelyekről ő
tudott) mintegy pozitív jQgJként ismernek el. Szerit Ta:más egyébként is nagyom tartózkodó ebben a kérdésben,
mert csupán enny~t mond: "Megelngedett dolog, hogy az ember tudajdonnal bírjon ;s2Jükség:es ugyanis az emberi élethez." Megengedett ielhárt és
nem parancsolt. Donat meg; is jegYlli
Ethica specialis című művéoen, amelynek 1934..,ben jelent meg az ötödik
kiadásra: "Einlnelk nyomán követőd közül sokan nem elég; vidágosen szélnak
a tulajdon természetjogi voltáról."
Mai szemmal nézve mível magyarázhatjuík akkor aat a hamgsúly-eltolódást, amely a Ikatolikus tanításban
a rmúllt század második felében és ra

mcstaní század

évtizedeiben tarre: "Aiz
ember történetiségének nem ismerése
és ra biztonság vagy az önégazelás szüksége összefoghat bízonyos módon, hogy
a természetjogra alapozzon jogosnak
érzett iIOOvetelések€lt. Ez azonban mímdannyiszor elfeledését jelenti az elsőd
leges és a másodlagas természetjog
közti különbségnek. Aki például egyszerűen a természetjog nevében követeli ra szakszervezetr szabadságot, figyclmen 'kÍvül hagyja, hogy emmek a
szabadságnak csak egy adott történeti
szerkezetben van értelme, Egyébkérst
se gondoljuk, hogy valamíféle természetíog köveltelése önmagában elégséges lenne és felmentene imás Igazolás
a,lól. Az, aki a természetjogra hivatkozik, már e ténynél fogva köteles magának a követelésnek helüesséoére voelső

térit? Antoine találóa» mutat

natkozóan ie magyarázatot nyújtani."
Jakob David még abban a tanulmá-

nyábam, amel!lyel, legutóbb foglalkez"Könnyű kírnutatní,
hogy az abszolutizmus és a védell~ezés
korának utóhatásaként az egyházi tanító tekintély és a tanbeli tévedhetetlenség termetét kelleténél tágabbra
terjesztették s a húnt a Joüzdelem hevében olykor túlfeszítették. Ma már

tam" ezeket Trja:
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arorJIballl nagyon krítíkusak lettünk a
határtúllépések i,rá:n~ban és az egyházi tanítóhívatal bízonyos sorompókba (Mlközik A tévedhetetlenséget meghatározó dogmatikus szövegből és az
.autensíkus magyarázatokhól semmiképpen sem tűnik ki, hogy miként
juthatna tévedhetetlen kijelentésekhez
az egyházi ~anítóhivatal a tiszta ter.mészetjog kérdéseiben, azaz olyan kér-

-désekben, amelyek csak az emberi értelem útjána .dolgok természetéből'
Ismerhotök fel és még csak közvetve
sem fedezhetők a kinyli.latJwiZtatássa1."
A

Kőnig

bíboroshoz oly közel álló

Wort und Warheit múlt évi márciusi

számában "A poli.tikai katolícízmus
elrnúlásakor" címmel szerkesztöségí
cikket tett közzé, amely, rnondhatní, világszerte feltűnést keltett, A kövétkezőket idézem belőle: "Válságban van
főleg a másod laaos természetica. El
kel'l ismerni, s ma már mdmd többen
ismerik el a katohkus gondolkodók
körében, hogy az egyház és az egyháziak túl rnessze rnentek, amikor az elsődleges természetjog néhány biztos
tételéből gyakorilati következtetéseket
vontak Ile. Nagyrészt <ilyen következtetésekből állt össze a katolrkus szocí.ális tanítás eddig kidolgozott egész
rendszere. A részletekbe rnenő levezetések ma már inognak, recsegnek.
Nyilvánvaló, hogya tarthatatlan állásfoglalásokat fel keH adnunk, ha meg
akarjuk őrizni a lényeget. Abban az

elméleti munkában tehát, amely a katolikus moralfstákra és szociológusoíkira vár, előtérbe kell helyezni a kato.likus természetjog-tan alapos és újháZi
~tgondolását, hogy megtörténjék a reá
-épített
rendszerek
felülvízsgálúsa,
vagyis atarthatónak, a ma is érvényesnek, a kötelezesre érettnek küJ.Öl1Jválasztása. a tarnhatatlantól, az idejétmúlttól, a bizonytalan tól. Nem két-séges, hogy ennek a KiatolikusalapelV'E!kJből Ikiinduló társadalomdudományi
munkának egyenesen történelmi jelentősérge van számunkra."

*
Akár nregtalltjuk ezek után a "te,l'llUé-szetjog" kifejezést, akár visszatérünk
- mim ahogy igen üdvös lenne - a

."természetJtörvény"Jcifej ezéshez, értve
-ezen a természetes erkölcs rníndenkí
.előtt nyilvárnvaló s ,így rníndenkí ál too
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elfogadható alapelveit - az az egy
föltétlenül bizonyos, hogy aibb& még
a gyakorlati élet számára semmíféle
"változhatatlan"
szabálygyűjteményt
sem szerkeszthetünk.
Ami katolikus oldalon ilyen lehető
ség lárszatát keltette, annak az az oka,
hogy Szerit Tamás és követői a természettörvényt azonosították az isteni
törvénnyel, amelyet az egyház a kinyilatkoztatásból ismer meg" vagy következtet ki. Am, ha így elvileg lehetne is beszélni szabályokról, amelyek
egy "llooresWény természetjog", tehát
egy jelzősitett természetjog tartozékai,
az" ami eddig míndeh esetben kíbontakezott előttünk, nem más, mínt keresztény erkölcsbölcseíet, olykor társadalornoölcselet, amely egy-két nyílvánvaló alaptételen kívül maga is alá van
vetve a váitozandóságnak. Végtére
minden oölcseletre áll az az igazság,
hogykövetkeztctéseí csak annyira erő
sek, rnínt a következtetési lánc leggyengébb szeme. Ami pedig különösképpen a társadalombölcseletet illetd,
nem vitás" hogy rnűvelőí oűooskodásai
kat mindig arra a társadalomra al'kalmazzák, amelyben élnek, és egyetemesnek szánt kövefkeztetéselket nem
tudományosan tanulmányozott kisszamú tényből vonják Ie. Amikor Szent
Tamás előadja a jó kormányzás elvett,
amíxor Montesq uieu 'később ugyanezt
teszi, majd Stuart Mm egy századdal
utána, rnindogyik abból indul !k~, amit
maga előtt IM, s elméleteiket rnegmagyárázza Ikoruk polí.tíkai helyzete.

*
Magát a természetjog Iétét azonban
így is nehézség nélkül elismerhetjük,
feltéve, hogy ez csak annak elismerését [elentí, hogy vannak az erkölcsnek
elsődleges

elvei és alapvető parancsai,

amelyek megfelelnek az, emberi értelernnek és valamennyí ernber javára
szolgálnak, Igaz ugyan, hogyezeik az
elvek és parancsok mindig csak egy
adott időben és kultúrában öl~hebTIieik
testet, mégis zsínórmértóket adnak az
ember kezébe, amellyel Itéllcezhet a
maga társadalmának szokásai, erkölcsei és rtörvényeí :fölött.
Világos azonban, hogy a természettörvény igazsága és elfogadásának
egyetemessége - füg,gvényei egymásnak. Akkor igaz, ha rnímdenütt el tud-

ják fogadni, viszont csak akkor fogad-

gusnak, amelynek az emberiség fokozatos egységesülése nyomán egy illagasalbb humanizálódás érdekében szükségszerűen meg ikell índulnía a különböző kulr1Júrák és vHáglI1ézetelk közörtJt.

ják el rnindenütt, ha valóban igaz. S
meggyöződésem, hogy éppen ennek a
természettörvénynek ilyen értelmű
megállapítása vagy kidolgx:>zása talán
a legnagyobb feladata annak a dialó-

•
A KIS ÚT
Fiatal pár csönget a plébánián. Esküvő ügyében járnak. ,B~zélgetés közben elmondják, hogy az egyházi szertartást üres formaságnak tekintik, kizárólag sziileik kívánságának akarnak eleget tenní. Amikor ezt kifogásoljuk,
szinte csodálkozva kérdik: "De hát miért legyünk keresztények?"

Hogy rníért legyek keresztény? Mert
az a Titok, akit Istennek mondunk,
.Jézus Krísztusban nekünk ajándékozta
magát, hogy semmihez se hasonlítható
módon betöltse minden vágyunkat,
Először Istent
kell megtapasztalnunk, hogy megértsük ezt a kijelentést. A szerelern egyilke azoknak a jeles
időknek, rumikor könnyen találkozunk
Istennal. A szerelern végtelen vágyódást ébreszt bennünk. Két feltétlen
szóval fejezi 1{Ji legbenső értelmét:
egyetlenem . .. örökké... Mindke,uő
a végtelenre utal. Ám a véges emberben honnét támadhat Llyen végitelen
vágy? Változó szívünk honnét meríti
az erőt és bátorságot, hogy i,ly,en feltétJ:eIn tlti:jelentésrt te,gyen? Az Egyetlen Öl'ö1{Jk)évailó biZJtatja erre és sürgeti aggódó szívünket, Az egymást
szívböl szeretők belekerülnek abba a
sodrásba, amí h'ajtja az egész torerntett világot, és amiinek soha semnni sem
elég ezen a világon,
Ha figyelnek arra, ami szrvük legmélyén történfk, akkor szerelmük véges végtelenségében megtapasztalhatják Istent. Isten a beteljesülés igérete
abban a végtelen igényben, amit felkelt ugyan a szerelem, de betölteni
nem tud soha. "Vlágyat az fakaszt, ami
van, az ábránd pedig a nem létező"
(Claudel). Az Egyetlen Örökkévalónak,
aki célja és fel,tétele, kezdete és vége,
legbensö ereje és örölk beteljes.ítóje e
~ró dínamíkának, Illetn adható más
nev, mínt Isten.
,Ho,gy rníért legyek keresztény? Mert
Joou'S Krisztusban nekünk ajándékozta magát Isten.
A természeetudoménzokon nevelő
dött mai nemzedék szívesen fogadja
el, hogy a világ a keletkezés és fejlő-

dés hatalmas szimfóniája. E kozmíkus szírníónía döntő fordulata az ember kiemelkedése volt. Miridannak, ami
addig történt, 3JZ volt az értelme, hogy
előkészütsa az embert. Arra valók a
rrnllaárdos negyságrendű idők és terek, hogy a világ főIfejliődihessen az
emberig, a mindenség értelmet kapjon ettől a mtnöségí változástól. A világ éntelme az ember, akiben magáihoz tér az anyag. És az ember rniben
találja meg létének értelmét?
Ha belemerészkedünk a történelembe, anegsejtjük találn, hogya szellem
mily tehetetlenül VIan kitéve az anyag
vak törvényeinek; talán megérzünk
valamit azokból a kímokból, amrit ember okozort embernek 1-2 mil.líó éves
története során. Ha elborfthatná szívünket a rabszolgák, kízsékményoítak
és elnyomottak jajkiáltása; 'bepiszkolt
szerelem, elárult eszmények, megszegett hűség tragédiája; felperzselt falvak benzinkocsonyában égő lakóinak
halálhörgése; ha emberi rnéltóságában
haláíhra sebzetten azt súgná kétségbeesésében a szívünk, hogy a vtillá~ban
fellelhető szemeirnyi öröm, szeiretert és
hűség csak szerencsétlenebbé teszi az
embert, mert az ítt-obt megvtllanó
fényben még borzasztóbb a pusztítás
mérhetetlen őrülete, - akkor megértenők talán a második aninőségi változásnak, Isten megtestesülésének jelentőségét,

A megtestesülés Isten válasza a történelemre. A názáreti Jézusban Isten
és vtlág egy lett. Ez az egység a világ
és történelemérthetőségének legmagasabb szemponeia. Jézus a míndenség
közepe. Ne:rncsupán eszmeüeg, hanem
egészen reálisan, mert a fejlődés konkrét kapcsolatot teremt Jézus és a ví-
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ítéletről

lág JroZiÖtt. Az anyaga valágnak az adott
értelmet, hogy feLfejlődötit az emberig.
E fjéLfejliódffine!k pedig az az értelrne,
hogy előkészítse a megtestesülést, azt
a páratlan rnínőségí vádtozást, amikoc
Isten magát adáridékozza a vídágnak.
"IstelI1 ember lett, hogy az emberek
istenek legyenek" - frj1a Szerit Atanáz, A megtestesülés utáni történelemnek az a célja, hogy behozza az
egész vtlágot ebbe az egységbe. Akkor
Isten lesz rnírrden mindenben (Kor 15,
28i és a TeremtőaJbsroilJút rnódon betölti teremtményeit.
Akiirk megismerték és rnegszerették
Jézust, ~ok"ISlten népéhez" az egyházhoz tartoznak, Nekí.k miridez nem
elvont orkoskodJáscsupán. Az egyházhoz való ltarltozás azonban nem egyéruí
belépőjergy a mennyországiba, hanem
a történelem szolgálata. Isten úgy irgalmaz mindenkínek, ahogy akar. Am
a keresztényeknek ki Iken lépniük
miinden±iéile önzésből, hogy a többiekért, la másokért éiLjenek. Izraelt sem
azérit választotta Jci Isten, hogy csak
ezzel a kis néppel törődjék. Az egész.
népnek, a nép míndenegyes tagjánmk
és la nép egésztöeténetének az volt la
hivatása, hogy Jézust adja a víl.ágnck.
Az egyház töeténelmd külríetése is az,
hogy Jézust adja az.-embereknek.
Hogy míért legyek keresztény? Mert
a keresztény élet ropparit egyszerű és

mond: "Amit e legikisebb test-

vérenn közül eggyel is tertrte'tek, vélem
tettétek" (Mt 25, 40).EJég la szeretet,
hogy megmentse azembert, Kifejezett
hitvallást sem kér. Igaz, hogy ez a szeretet életünk kopermkusi fordulata,
Megvált és f€llszaibadílt a törvény számtaian előűrása ulól, de lie@aláJbb olyan
erővel Ihádtjaát 'ránk az egyéni fe1cIősség súlyát.
De ki szeretIgazán? Kinek nem kellett már megvádolnia magát, hogy nem
adott kenyeret az éhezőnek, hogy jó
szava, vagy egy mosoíya sem volt a
másik részére? Itt lép ibe 'a hít. Azt
mondja, hogy Krísztus túláradó szeretete pórtolja szerétetünk bíányosságát,
A hit belá,t,ta:tja, hogy mílven kícsínyes, SzŰ'~ÖS és korlátozcet a szerétetünk és kinyújtja kezét ISIten megbocsátó Irgalma, J ézus Kmisztus mísztéríuma után. A hit amnyira hozzátartozik a szeretethez, hogy akik igazán
szeretnek, azolk hitetlenül is hisznek
névtelenül is keresztények,
'
Az, iglaz:i szel'ete,t nem kérdi, meddig
mehet még el, hanem túlcsorduűó bő
ségg.eil cselekszik. Nem számító, nem
kimért. A keresztény em!ber is vétihet
ellene, rnínt ahogy annyiszor vért is,
de amikor beismeri és mcgbénja vétkét, a jóvá.tételre is erőt és ösztönzést
kap Isten nagyvonalúságából. Annak
az Istennek nagyvona1úsá:gálból, akinek >a kámai jmenyegző a stílusa, meg
a kenyérszapor-ítás.
Az Isten nagyvonalú szeretetére
adott válasz a keresztény élet, a történelem nagylelkű szodgálata. Nem a
megközelíthetetlen fenségben Ialkozó
Isten hív azonban erre, hanem Jézus.
Krísztus, akiben az Isten egészen elmerült szegényes történelrnüntcoen. Míért legyek hát keresztény? Hogy Isten
túláradó szeretete Jézus Krísztusban
értelmet adjon éleremnek.

nagyvonalú,

Sammaű ,raJbbit megkérte egy pogány,
hogy :fiej<tse ki a zsidó vallást annyi
idő alatt, amag Ő 'kibírja féUiábon. A
választ Hí.llel raboitól kapta meg:
,.Ami neked kellemetlen, másnak se
tedd, Ez az egész törvény, mínden
egyéb csak unagyarázat." Néhány évtizeddel koráboan egy rabbi kérdezte
Jézustól: "MH .tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus közismert
válaszát mege,l'őslÍitd,a:mit az utolsó

Nuiri Tamás

Ha a szabad akarat csupán lélektani illúzió volna, ha ennek következtében az ember az érzelmekre vagy' a meggondolt cselekvésre képtelen volna;
ha az életben - miként a természetben - minden szükségszerűen és törvényszerűen egy vak, meg nem másítható végzetnek lenne eleve alárendelve; ha
mindez így lenne, akkor az, amit történelemnek vagy az emberi nem leírásának nevezünk, csupán a természettudomány egyik ágát (enné.
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NAPLÓ
VALASZT As SZAVAZAS. Ahányszor váíasztásra szólítanak, ahányszor felvesznek a választói névjegyzékbe, mindíg visszaszállok félévszázadnyi
messzeségbe, gyermekkorom választási csalódására.
A dunántúlí kis;válrosbain, ahol születaem és neve1lloodtem, édesapám éppen
elérte az adófizetési határt, amely választó polgálrn1á ~:wa1Jta. N~ embereiknek, tisztváselőkriek, föwdbd,rr!JolkosolkinaJk, bírtokos parasztoknak - le a kisiparosig és kiskereskedőíg - volt akJkor választójoga. A férfíaknaík, A nőknek
nem. Kisparasztmaik, napszárnosnak, murukásnak Szill1ltJén nem, Tehát, . az ország
laíkosságának kísebbsége - rniné akkor imondták - , azok, "aikiiikll1Jek volt félteni
valój uk", döntöttek az ország dolgáról.
Persze, ezt az elemzést utólalg szeréztem és tanultam. Alkikor - az első
világháború elmti években - el!ws"'erűenl1á1mragadt akíSiVál'Os gyerekseregének, ifjúságának Iáza. "Éljen Kossuth apánk". És a il'üggetJenségi jleiLölt páros
tomát hordtuk hajtókánkloon és matrózzubbonyunkon. Apámnak is tetszett ez.
Biztatott s nevetett "választásd rOOlrténetedrrnen", mert a,ziskoláball1" szünetekben
ezt játszottuk valamennyien. E.1Ilenzétkli, függetl€ll1ségi volt az egész ifjúság választójeg nélkül.
Amilkor máa- 'közel vobt.a választás napj,a, aPáJm egy este ae!hangdrtmJ., szomorúan jött ham. Csak annyit; szólt piros toilJlall1ll1a mutatvac "Ne hordd többet!" Aznap tudtam-e 'meg vagy későba, nem emlékszem már, tény azonoan,
hogy hírvatta a háziúr, tekintélyes ügyvéd, dzsenrtrrl. crsailád sarja, s kereken
közölte. hogy nem tudná meighoSlSzablb~tani II dakás és műhel1yibérl€lti szerződést
- amí egyet jelentett családd egzísztenciánk összeroppanásával - , ha apám
fl függetlenségi j€lliÖlIJtore szavaz,
Másnap az iskoléban megcsappant a pdros tollasok száma. Hiányzott míndazok haj,tókájá[,ÓoI, akiiknek apja választópolgás- volt. Harmadnapori pedig nagy
töobséggel megválasztották a "mungó" jeI:ÖI1ltet, TisZIa István mun'kapártjánaik
tagját. Persze - nyíi1t szavazással.
Aztáln egy nemzedéken át folyt a haza-vona a nyúlit és titkos között. A
F11i.ediriOh.,&é1Je választáson lI1ö~tönözve mínden 1i1Jkos lett, s a nők is Ikaptak
szavazatd jogot. Azután Bethlen feWfed~te, hogy a magyar nép nyHt jelleméhez
nem Hlilk a ItIitikosság. Szűkítet~ és rtág,írtJotrtlák s meginlt szűkítettélk a váíasztójogot. A7Jtán a nyfltságort és a tlitikosságot is lrevertélk. Budapestnek s néhány
íoarteeületnek td1Jkos választójogot adtak, a mIm azoniban meghagyták igaz
matgy,annalk, hogy fi3TÍ1Jtain mondhassa meg, am választja, akít nem akar,
Elbben a váaas2Jtási cfkk-cakkban csak a felszaoadulás ihowitlt változást,
Azóta széleskörű, általános és tatkos a választás, s egyenlő jogú fém és nő.
A rn§pi demokrácia alkotmányának kihirdetése óta runcsenele párltolk. Nem
páJr:tok Iközött választunk, hanern a szociaddzmus rendszerére szavazunk. 'I'izenÖlt évvel ezelőtt még ell Lehetett mondaní, hógy a lIDagyar választás inkább népszavazás jeldegű. Az utolsó tíz éMben azonban a demokratizmus horizontálisan
és vertikálísan olyan Ifej16dési színtet ért el, hogy a küszöbön álló március 19-1i
választási napra élPPúgy ráliilliik a népszavazas megjelölés, rnirut a választás.
Népszavazás arinyfban, hogy megméri az elmúlt négy év eredményeít, s
kímyűlvánétja a nép I3.kamtált, Ikívánja-e, óhajtja-e, hogy ezekre az eredményekre
támaszkodva a nernzetd egység: jegyébenépüljiön tová1]b az ország.
A szavazás titkos, rnínden ihelytiséglben szavazófüllse, anínden szavazó itlt
teszi rá ,kJé:lJjegyét a szavazó céduűára, s azutám a borítékot leragasztva dobja
'bele a szavazó úrnába.
De választás is lesz a szó demokratikus ~illmében is március 19. Ezúttaa
nem lajstromos, tehát nem személytelen SzaIVIa2J!ÍIS. ,Elgyélni vá:1asztiÓrkerüloete!k
vcannak - sokhelyütt két jelőll1Jtel. De ahol egy jelöLtet áilM,toitt a jeJiÖlőigyűlés,
ennek I3.zegyn,ek is ,rendellkeznlie kell a Jeadovt sZl8IVazaldk 51 százalékával, hogy
megválla:s~totltnalk teildntsélk. A jelöatek mind a :nemzetli ~ség: és a szocialldzmus építésének elved,t vaUják, Wllam:ennyien a Hamias Nép,f,ront jelö1tjeli - ,
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de személyes kéjpességedlket, áídozatosségukat ~s oda kell állítaniuk a választák
elé: aJ.kalmasoolk találtatnak-e a törvényhozó! mumkára és feladatra,
Nagyolll szerenesés. hogy március 19-én az országgyűlési választásokkal
egyidejűleg lesznek a tanácsi választások is. Fővárosi, megyeí, [árásí, városi,
községí tanácstagokat választanak. S itt lent, a 1egJImsebb poldtíkaí egységek
[elöltgyűléseín vált szemlélhető legínkább az egészséges kiválasztódás folyamata. Erek a községí és városá tenácstag-jelölő gyűlések megmutatták, hogy
itt, ezen a színeen kezdődhet a politíkaí pályafutás, i,tt a legközvetlenebb demokrácía színterén, a kézközelbe eső problémák és gondok oldozgatásának,
megoldásának szi,Il'tjén tűnik !ki, ld 'az, aiki áldozatos a közért, ki az, alki egészségesen gondolkozik, ki az, aki meg tudja nyerni reáltis látásával s tetterejével
a választék b1izalmát. Itt válnak ki a népből a vezető egyéniségeík, aloíknek
szava, tette és munkája harmóniában van, aikik példás aik állapotbeli kötelességeik teljesítésében, azaz szakmai rnunkájukban, de ezenkívül és: ezenbúl hajlandók és készek dolgomiaközösség javára és érdekeiért.
S itt ilent, ezen a sokezer- tanácstagi jelölőgyűlésen felbukkantak már az:
országosan még névtelenek, akik rnost indulnak el azon az úton, hogy holnap
a járás, holnaputálll a megye taII1ácstagjai - azután pedig az országgyűlés
jai, az ország törvényhozói legyenek.
A közvetlen demokeácíánakez az alulról felfelé épülése nagyon egészséges
és gy,akorlati értékű jelenség.
Ezént mondhatjuk március 19-éről, hogy hordja a dem~artizlffius minden
jegyét: kiválasztás, választás, népszavazás, Igy nyilvánul meg a nép véleménye,
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fejeződik

ki a nép akarata.

A kiválasztódás, válesztás és népszavazás jegyében március 19-e a magyar
demokrattzmus szélesedésének [elentős mérföldköve, Döntően a nagy közös
érdekekről van szó, hisz ez a társadalom az egész népnek épül.
Az egész népnek, s ebben a vallásos tőmegeknek is. Cs aik. közös erővel,
közös munkával juthatunik előbbre, mindnyájunk javára, s a közösen vállvetve'
kivívott eredményeik között találhatunk megoldást sok tisztázott és rendezett
probléma utálll vallásos érzéseinket és hitvallásunkat érintő és még [elenlévő
kérdésekre is - a valásszabadságról- szóló zsinati nyilatkozat szellemében. A
nemzeti egységpolitika e vonaekozásban máris nagy eredményeket könyvelhet
el, amínek legfőbb kifejezője az a tény, hogy az állam és egyház viszonya kielégítő és j ó.
Az országgyúlés jeWltjei között van három katolíkus pap (Beresztoczu Miklós, Horváth Richárd, Várkonyi Imre) s három protestáns egyházi szeunélyiség.
A tanácstag [elöltek között is szépszárnrnal vannak egyháziak. De rajtuk kívül
is tudunk [elöltekről, alkik vallásosak és gyakorolják vallásukat.
Ez a rnozzanat is bizonyítja - politikai fórumon kifejezve - , hogy nem
hátrány az, ha valaki pár:tJonikívülL Mert a mérce: hűség a hazához, szakképzettség, rátermettség.
A k'iváil1asztódásnak, a választásnak és népszavazásnak is ez a mércéie.
S ez a nemzeti össrellojlás pollitilkájának a lényege, amelynek ünnepélyes és erő
teljes megnyilatkozására hívatott marctus 19-e, a választás napja.
(Saád Béla)

ÚJABB MEGALLAPITÁSOK JÉZUS PERÉROL. Ez a per még nem zárult
le, ma is fogla:likozta,tja a kutató elméket, Ez érthető, hiszen mind a .négy evangélium beszáanol róla, de egyikük sem törvényszéki tudósítás, hanern a megváltás szempontjából lényeges események, tények, szóbeli ,Idjelentése,k viszonylag szűkszavú közlése, Jézus perének történeti és jogi hátteret perrendszerű
vagy perrendellenes voltár, az ítéletért felelős személyek szerepét még ma s.em
tisztázta véglegesen a történelem. Ezt nem is lehet csodálni, mert hiszen a
rájuk vonatkozó történetkutatás a maga rnodern tudományos módszereivel a
per óta eltelt tizenkilenc századhoz képest nagyon 1i8 fiabal.
A kutatásnak új lendületet adott a II. vatikáni zsinatnak az a nyilatkozata,
amely a nem-keresztény vallásokról szólva Jézus perével 'kapc:solatban a kö-·
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vetkezőket

áll.apítja meg: "Jól1ehJet a zsidó hatóságok ihíveikJke1 Jézus ha:láilára
törtek, mégsem lehet azt, a:mi neki fájda1mat okozott, mánden megkülönböztetés nélkül sem a hajdan élt zsddóklnalk, sema mai zsídóknakfelrór»." A zsínati nyilatkozatnak ezt a mondatát csak aikkor értékeilihetjük helyesen, ha tudjuk, hogy az egylházatyáik: korában a zsidó népnek Jézus halála míattd állítóla~os koiLlektív felelősségéről bizonyos tantételek alakultak ki s ezekből amint
azt Bea bíboros a Vigilia 1966. áprilisi számában Icifejti - "Mt a következtetést
vonták le, hogy Isten elvetette, sőt megátkozta ezt a népet". A nyilatkozat kifej,ti ugyan, hogy most már (t. i. a megváltás megtörténte után) nem a zsidó
nép, hanem csak az egyház az "Isten népe", vagyis az embertség üdvének hordozója, "üdvintéZl1l1imye", de ugyanakkor határozottan visszautasítja a zsidók
ellen Jézus elítéltetése míatt emelt általánosító vádat. "A zsidókat - mondja
a nyilatkozat - nem szabad sem mínt Istentől elvetetteiket, sem mint elátkozottakat beáldítamí, mintha ez a szentérásból levezethető lenne." Elhhez a megállapításhoz még figyelmeztetést is fűz: "MindenkJ. ügyeljen am-a, nehogy a
valíásoktatásban, vagy a prédikációban olyasvalamit tanítson, ami az evangéLi umí ígazsággaí és K,I1Ísztus le1Ikületével níncs összhangban."
Hogy .tísetán lássunk Jézus perében és a felelősség kérdésében, azért is
fontos, mert neves zsidó történészek - mint például Jules Isaac s nyomában
Leon Poliakov francia egyeterm tanárok - még a II. vatikáni zsinat előtt kidolgozták a teológfai antiszemitizmus fogJalimát és ezzel az egyházra hárítotrák
a felelősséget a zsidó-ellenességért és - hacsak közvetve is - annak szomorú
és emoertelenkövetkezményeíért, 8zerintülk ez a hittand antiszemitizmus a korakereszténységíg nyúlik vissza, anra az időre amikor az első keresztény egyházak a 'rómaiak szemében még alig látszOtttaktöibbnek a judaizmustól való
elfordudásnál, Mínd a két szerző 'hangoztatja, hogy az evangéliumok szerint
előadott keresz·tl'efeszítés történetéoöl azt a következtetést lehet levonni, hogy
a Jézus keresztrefeszítését okozó zsidók önmagukat ítélték el. Az egyházatyák
ezen az alapon kés'Őbbkidol,gozltakegy tanítást, a:mely szerínt a zsidók az istenölés elíkövetése miatt örökös büntetésre vannak ,ítélve s Káinként kell vándorolnidk, hogy szoWgaságUlkJOOJl és llealacsonyíttatásukkal tanúsítsák a dogma igazát
&: a ~ ~őZe~t. (Ld. Vigili-a 1961. márc, 168-171 L) Lényegében
ezt afe1'fogést 1lUlk:rözi DaV44 Flusae'l', a jeruzsálemi zsidó egyetem tanárának
JéZJusperéI'Öl tarlott egyetemi kollégiuma is, holott az nemrégiben, s már a
zsinatnak erre a kérdésre vonatkozó nyHaffi{ozata után hangzott eL Flusser
szerínt "Jézus elítélése a fő tárgya a zsidóság és a kereszténység közöttí ellentétnek. A keresztények kényszerítettek benmüriket, hogy komolyan foglalkozzunk azzal a perrel, amelyért mi a zsidó népet semmiképpen sem tesszük felelőssé". El kell ismernünk, hogya zsidó nép 'Szellemi képviselőinek csak példákkal és röviden érintett - katolikus részröl rrészben vitatott - álláspontját,
sajnos, még ma is alátámasztják az olyan - bár csak nagyon szórványos megnyilatkozások, mínt aJmilyen III. Ignác Jakub, Antiochia és az egész Kelet
ortodox pátriárkájának Damaszkuszban közzétett nyilatkozata volt. A pátriárka elítélte a Il. vatikáni zsínatnaka zsidóságot érintő nyilatkozatát, "ezt az
új, római tévtant, mely éppúgy ellentmond a szentírásnak, mint minden idők
egyházi tanításának, mely szeránt Jézus elítélésének a bűne egyszer s mindenkorra a zsidókat tenhelí",
Jézus "pere" tehát tovább folytatódik, mert amint ezt Erancisco Lage spanyol redemptorista szerzetes a Heiligland-Jahrbuch 1967. kötetébe írt tanulrnámyában megtiegyzi, "a zsinat nem oldotta meg azt a kérdést, hogy jogiilag
ki felelős Jézus elftéltetéséért". Nyilvánvaló azonban, hogy ez nem is lehetett
a zsinat feladata, mert hiszen a kérdés vizsgálata a tudomány gondja, tehát
szabad kutatás tárgya. A Jézus perére vonatkozó szentírás-magyarazatoknak
a felelősség kérdésében eddig kialakított nézeteirt a spanyol (biblikus öt csoportba foglalja össze: 1. A jogi felelősség egyedűl a zsidókat terheli, Pilátus
artatlan. 2. Jogilag elsősorban a zsidók felelősek, Pi:látus szerepe csupán az
ítélet végrehajtására szorítkozik, 3. iFde,~ő:sség egyformán terheli a zsidókait
és 'rómaiakat. A zsidó főemberek döntését Pilátus íelülvízsgálta és [óváhagvta,
4. A jogi felelősséget Pilátus viseli. A zsidók a pert csak sürgették s az ítélet191

hez az any,ag:ot összegyűjtötték. 5. A jogti. felelősség ~gyedÜll Pilátust terheli:
verette a pert, hírdeete lka az ítéletet. A zsidók csak bepanaszolták Jézust.
Mindezek a nézetek azonban jobbára ,CSaJk az evaogélíurnokra hivatkozó
spekuléoíók, amelyek a történeti háttér pomtos ismerete nélkül alakultak kí.
Azt rnác eddig is tudtuk, hogya ha,I'IlllIilI1Jcadilk év táj án Judea területét a.
római császári brirodailomJhoz csatolták, mint rprocumtori tartományt, s azt is
tudjuk, hogy cl zsídó nép, Rómától vadó függése elíenére is, bízonyos foOO önkórmámyzadmak örvendhetett. MegjeII:lIgIedrték a zsidó főtanécsnak. a színedríonnak, hogy rég;i feladatkörét és lhat1:alJmát megtartsa. ibál' természetesen függött
a római ihatóságoíktól. Nem iSlIllerr'jülk azonban még ma sem cl zsidó önkonmányzatra vonatkozó államszerződés l\iÖbIb pontját. Mímdenekelőtt nem áUíltlhaJtjuk
teljes lbizlOnyosságlgJal, vajon cl főtanács hozhatott-e halálos 'íté~etet, vagy pedig
ez [enn volt tartva s ha ígan, midyen bűnök esetében, cl római helytartónek.
Annyrit tudunk, hogy Sault a fő1Janács rendőri fe]ha,taJlmazással küldte DannászíkJus2Jba a ~eresztények el1en. Arról is tudunk, hogy IstVIánt" az első !k1eresztélny
vértaniÚt a főtanács te!l:jhatailmátbólítélték halábra, kövezték meg alíg öt évvel
az UlI' halála utáln. A zsidók Pííátus előtt víszont aet hangnetatták, hogy halálos ítéletet neen hajtlhatnark végre. Lehet azonban, hogy ez Ikil'ejezetten eo keresmrerfes2JÍltlésre ·\TIOItlat!lrozott, amirn:t" eITŐL Szent JooQS ev,arn,géUst1Ja szólott: "így
telljesedertt be amit -Jézus momdott, arnikor lh.~lrá1,áJnaJk módját megjelölte" (Jn.
18, 32). 11t1; telhát kereszthalálról VIan szó, üceresztreíeszatés által történő kdvég2JélS11őJ., nem pedíg rnegkövezésről, amí a kdvégzésnek egy másík szokásos módja
voat, kmönrÖSiel11 vaításellenes bűncselekmények rnegtoelásául,
ne nemcsak a 'kJözjogi és 'bürn1:etőjogji ihJáttér, a perrendtartás sem volt
régebben eléggé tisztázett. Az evangélíumokban előadott szenvedés-történet
i]lewe Jézus perének tárgyalása olyméntékben tér el attól a zsidó pel1I1endtar~
tástól, amlt a faiI1i.zeusi fonrásokból ismerünk, hogy egyes tudósok ezen az roapon malg1ánalk a szenrtkálsinalk a hitélességét is ikétségbe vonltálk. Egész sor 1'01'malhi'bárt; és Iogehlenességet sOl1o,l.tak fel az evangédíumd Ihírndásokhan, szemben
82Jok/k,aJ a részletekoemenö 'UltasításOlkkal, amelyeket főbenjáiró perelk,re a Krisztus utálI1Jri II. században ~ Misna, a. hagyományos törvényele gyűjte
ménye ad a sZlanhedriJIlJroJ. szólő fejezetében.
,
Ilyen elJlel11lII1Ondást IátnaJk ,albban, hogy az evangéldurnok seerínt JéZlUS1t
egy éjsZJakati tárgyaláson haillgartták lcí, holott aMiSIlla szerína főlbelnjá:ró pert
CSJak na,pp~ volt szabad tárr-gya.lnri. Egy másik: a rtátrgyacrás szombat előtti napra
esett - dre a Mísna szerínt a 'birói rtárgyalás a szomoae e~rőttli napon tilos volt.
A Mísna szerrint a bÍ1rÓtieljá-rás és a halálos ítéltet ktithkdetése között egész
nrapll1laJk kelLett elr1lelntie, Jézusra azonban J:'IÖIg1Jön az éjszakai ülés utáln lkii.mondtálk a halálos .í1léletet. A Mísna szerínt tanúknak nem szabad az !Í,té~et meghozataJ:áJbaJnrésztVl2lllniölk. A színedríon tagjad 'Delhát, alkiirk Jézus "iJstIenlká'l1omliásárnak" tamúí voltaík, jogszerűen Inem morndhattaik vólna ítéletet, kJÖZlÜ1Jü~ Iega~,1jb kettőnek Ikii. kellett volna válnia a bíróí testülie1Jbőil., hogy tanúként léphessen rfőll.. EirJrŐil azoniban az evang,élli,umolk mit sem tudnak. A Mísna azt is
el'ő~rj'a, hogy először ra TIlatalabb Ibíródrn.alk kellett SM:vIaZI!J.iok, nehogy az idő
sebbek IbefullYásoljálk őllret, az evangéliumok szerint' viszont Kaifás, a rovap
szavasott először s ClSlaik azután a ,törbbi bÍJI1ó.
Máa'lk evangéliuma szerint a srz.inedrrioll1 mlirnden jel€lnlll6Vő tagjra a ihalálbÜll1:tetés~ smwazott. Egy rétgd. zstidó tÖlrvény azOl11ibarn ktimondja hogy a vádlott
szabaduil., ha l111Ii.ooen ibííró IbűnJÖSlIl€lk 'tlaJl1tja, mert a rt:örvénya~tkotó fe;HételIEzte,
hogy ilyen ese1Jben a bírróság a Vlá<Nottal sZJemben ,elfogul:t. Az; e'V1arngJélli urmok
husZJOIllIhéIt ,esetben mondanak e1ilient la MisnáJban fogliailt perjarglnalk, s ezért
dk/kal ,am a ikövet:k.e2tetéstt VOl11tá1k le: ellképzelihetet,lern, hogy ergy bí,rróSiág, ernnyire
wltegye magát a peI1l1enden. S ha ez így állI - úgymond -, a!kko:r raz eVlangéliumok nemcsak a ,ZJSidó YeZle1Jőlk fel1Jel15sségéJt hJangJsÚilyozzák ,a római h'a,tólSágigiail., telháJt Pil1átussal szemben., hanem egYelI1JeSen :zsidóelllelI1Jes haimiSlításoikihoz
fo]samodnak.
Ebben ra vitáiban Joseph BUnz1ler, a knűnő passaJuri újtestamentum-kutató
is egyél1telműen az evangélliumolk jarváTa fogLail :áIlWást - í['ja Johannes Bauer,
az egyetemes :tJeroh~g:ia ésoogimatörténe1; g~azi professzom, aJkinre~ gondolatő
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menetét Hit követem, Jézus kora és ill Misnának a II. század végén történt
megfogalmazása közt olyain esemény ,törtéIlJt, amely Judeapoo1itilkai, vaJiLásDs
és társadalmi viszonyait alapjában változtatta meg: az. ősi zsidó áJll>aJmiság és
a Templom pusztulása a hetvenedik évben. Akkor tűnt lel a történet színpadáról egy hatalmas zsidó párt, a szadduceusoké; aikik a színedrtonban is mértékadó szerepet játszottaIk. Tudjuk azt is, hogya szadduceusoknak más büntető joguk volt, mdnt a íaríezusolcnax, és rnaunár egész sor olyan esetről tudunk, armkor a színedríon nem a fariezusi, nem a Misnára támaszkodó büntető perrendtartás szeránt járt el, hanern a szadduceusok perrendjét követte.
A szmedríonra Jézus koráiban nem a farizeusi, han€IITI a szígorúbb szadduceusi
jog volt a kötelező, így aztán rögtön éothetövé válíik, hogya színedníon miért
nem követte a humánusabb perrendtactást, másreszt az is kíderüi, hogy az
evangéliumok sem tartalmaznak zsidóellenes hamísftásokat,
Josephus Flavius, a héres zsidó történetíró, jól ,tájékozrt:at a IOOt jogfelfogJás
és peres eljárás különbségéröl. Míg a farizeusok a rmózesí törvények szeHdeblb
értelmezése mellett voítak, a szadduceusok a szígorú ószövetségi rendelkezések szószerínti betartásához ragaszkodtak. Eleazar ben Ztulok: rabbi elmondja
például, hogy I. Agrippa idején gyermekként apja váídáról vele együrt:lt Iátta,
hogy egy pap erkölcstelen Ieányát ooZJSenyaM;bonr égettélk rneg a mózesí törvény szellemében a jeruzsálomí szünedráon szadduceus; jogfellfogás szenínt hozott ítélete .al l a p j á n , hodott egyébként a szerenesétlent "CSiaIk" meg kelllett volna
fojtani, majd szájába égő ólmot öntend. Más hasónló ií,télet,ekirőJ. is tudunk, de
a lényegles itt az" hogya szdnedmion Jézus pereben pontosam a szaddaiceusi eljálrási Irend~ tartotta ibe, nem pedig a farizeust perjogot. Szadduceus rendelkezés: a ruha megszaggatása. 'ha az ernber Istenkáromlást halil, bódító ItalI felajánlása az elHéltn,eIk stb. Az evangéliumok Ieírásaé <tehát teljesen megil',cleln€k
az ak~OTi jOlgci szokásoknaík.
Ebből a gondolatrnenetoöl az derül ká, hogyaszadduceusli eljárást Jézus
perében nem sériették meg és a zsidó főtanács csupán az ősi rnózesi hagyományok szígorúságávaí jám el, védetlmezteaz államrezont, attól tartva, hogy
Jézus tanétása és működése inemcsak a' ·~aJJáSiÍ irstézményeket, a Templomot, a
papságct, a szornbat séeíhetetíenségét veszélyeztetí, ihanem a zsidó nép békéiéit, sőt ·életét is. ,,Ha t'OVálbIb tűrj'ÜJk, mindnyájan ihímní fognak benne, aztán
jÖÍl.1rl'Éik a roinaIiak, elrpusZltírtJjálk szeruéíyünloet és népünket" !hangoztattáik
a főtanács tagj:ali János evalngelista szerínt, ' . ezzel a mondattal törnören
jellemezte Jézus perének polrtíkaí ihá,tlteret (Jn. 11-48).
Csalk röpke szemléíltető példát adihattam abból a 'történelImi kutató mun'káiból, arnat a Jézus-per klÖzjogli, poJlitikai és perrendtaraásí lhiártterenek tisztázása végett keresztény és zsidó történészek - Szent Pál szavaival szóhvári "V'eI!'8€[Jgve" (Róm. 11, 11) folytatnak. A kutatások nyomán még sok ismeretlen részlet derülhet ki. A Jézus-per tisztázottabb történeu hátterének ismeretében így mindinkább lehetövé válik majd számunkra, hogy a zsidó főtanács
szerepét a konkrét történeti helyzet alapján ménlegeljük és ítéljük meg. Márts
bizonyos azonban, hogy - máként a II. vatakána zsinat megállapításaiból ds
~Itűnik senki sem róhatja töblbé minden meglkülönböztetés néllküll az akiko['
élt zsidók terhére Jézus szenvedéseít, s még kevésbé teheti felelőssé értle a
későbbi és a mai zsédóságot.. UtóblbdaJklat legteljebb annyiban, amennyiben teológía! síkori a keresztény MViŐ minden embert ikirvétell nélkül felelősndk 1arIt
Jézus értünk v,áUallt szemvédéseiért - le,gelső sorban önmagát, (Szigeti Endre)
AZ OLVASO NAPLOJ,A. Hereeg János "nl!llpliÓjegyzeteinél" \kevés ázgalmasabb könyvet olvastam az utóbbi időben." Pedig tar1JaJlma szerínt élw>eruséggel
nem "iiZ@almas". Kil'i,tikák, cikikek, jegyzetelk gyűjrteménye; de a ~ÖIIlyrveik, J1lI€lj'1ekl1ő11 lbesmmol, csak kivétellesentalJáJ]hatók meg kereskedésednkben, és szere
2lőik,flőil említés lis csak 1dvéte1esel11 töDtél11iik; a problémáik:, melj'1eket jegyze,tleivel kísér, jellleg,Lletesen ,heilyihez, a Vajdasághoz, és népcsopol11Jhoz, la JUlgOS,ZJ1áVliáJban é1iŐ magyarrsá:gJhüz 'kötöttek. És mégis, vaJlószJnŰileg éppen ezért olY'aI11
izgalmas. Számunlkrra elsősOll1ban abbatn, aJffiÍlben ebben la "helyi" je1í1e.@élben
• Herceg JánOSI: Hazulról. Forum kanyvkdadó, Novi SaJd, 1965.
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túlfuurtaIt önmagán, Vitákat sejtlhetnibenJne, amelyeloben nem vettünk részt.
sajnos még "meg;figye1őkéIlrt" sem; így a vitálnál fontosabb lesz szemünkben
az etv és a probléma; nem ismerjük a személYi vonatkozásokat, a nézeteik,
talán nemzedékek véleménykülönoségét, s így esetleg [obban (v,agy másként}
tudjuk érzékelni azt II lényeget, amiről a változatdkban szó van. Természetesen
semmiképpen sem "fölii:1rIől"; hanem inkább valamiféle "integI'lációs" törekvéssel: a ~üllönbözőségekJben is a 'külörnbözöségeket (még a lehetőség határtvig
a nyelvi'eket as) fOJJü.lmúló és egységben föloldó színtézís keresésével. És semmiképp sem a Ibil1tolkOlIl belülliség mindig ellenszenves fölényével; annál kevésbé, rnert hiszen nem egy olyan probléma, amely a vajdasá,gi magyar irodalomnaJk, úgy Iátszíík, fontos kérdése, esetleg más "rfekivésben", fogahmazásban és
arányokban, de érvényes nálunk is.
Csak szavakat és fogalmeikat kell példáu:l más szavakkal és fogallmukJkal
beheIyettesít'eni - az új összefüggésben adekvát fogalmakkal - regionalizmus
helyett nacionallimnustgondolIni, nemzetíségí helyett középeurópaí távletot,
népcsoport helyett népet és nemzetet; és akkor azonnal látható lesz egy sajátosan vajdasági problémának e magasabb hatványon való érvényessége. "A
regionalizmus illem időszerű már - írja Hereeg János. - Hogy azonban az író,
s főleg a nemzetiségi író nem lépihet ki olyan könnyen szűkebb hazájából, mint
a rnűhelyek, gyáralk vagy szántóföldek murukása, mivel nyelvi kötöttsége szorítja vissza 'az otthoni környezetbe, az találn nem is igényel külön magyarazatot.
De nemcsak a helyzete, szerepe is ide köti. Nemcsak azért nem megy el, rnort
másutt nem értenék, de azért sem, mert éppen az a dolga és a feíadata, hogy
itt maradjon s népéJhezszóIjon a közös nyelven, annak a lelki és sZ€IIII,emi
közösségnek a hangján, amelly egy népcsoportot egvmáshoz fűz és összetart,
ha ennekaz összetartásnak a kötelékei nem is oly szorosak már, mint ahogy
régen hirdetni irUett, maga a néPi közösség egységesebb lehet, mint bármikor
azelőtt, a nemzetiségli és osztálytagodózások idején."
Azíránaik tehát "itt" van a helye. Problémái is jórészt ebből adódnak.
A regíonalízrnus (magasabb hatványon: a nacionahzmus) "nem Időszerű"; ha
az íro ennek veszélyeit el akarja kerülni, "föltétlenül szakítania kell a retrográd
romarntikával, a táj mítoszávaí, és megszólaltatnd az új világ új emberének
irodaírnát".
,
Persze ez a fogalmazás, jórészt ez a fogalom ds ("az új világ új Irodalma")
meglehetősen homályos; szükségképpcn az, és alapjában véve helyes is, hogy
az: semmiféle normával nem lehet kívülről megszabnd, hogy malyennek kell
lennie, milyen legyen "az új világ új embevének irodalma"; hiszen míhelyt
megszabok már stabflizáltam, az "újban" már megteremtettern a nem-ujat, a
régit, 'amir: az újnak, illetve egyszerűein csak az élőnek első dolga lesz túlhaladnd. Az újnak az a lényege, hogy keresi magát, s amint megtalálte, nyomban
tovább is lép, mert hiszen az "új" sosem áll meg, a Iét természete (momdjuk.
hogy diaíektíkája") szerint mindig egy lépésset előbbre lép, egy megoldás csak
egy következő megoldáselőkészdtése:mínden lépés alap a következőhöz. Mindez .vajdaságd Tekvésben" (mmtegyJcimagyított metszetben) így fest: kialakult
egy' "hoItpont", létrejött az laz "egyhelyiben-topogás", amely "változó készséggel ásmétebte az unalmas jelszavaikat a társadalmi változásróí épp úgy,
mint a táj színéről, lelkéről és szelleméről"; ebből a "megá,Jlapodottságból,
modorosságból, rnaradíságból és természetesen, a dilettantizmus lassú ökrösszekorének kényelmes útjából" kellett kilökni; "és talán az is természetes volt
- írja Herceg János - ami utána törtérit ... hogy a változás, búr túlzott szigonral megtagadtaa vajdasági drodailomnak egykori idilli á1lapotút ... de mindezt olyan hévvel tette, hogy ... végül maga is megdermedt a modorosságban,
sterrllé és öncélúvá Lett ..." Létrejött tehát, ellenhatásul, Herceg János szerint,
"a nyugati modernízmus egy merőiben vidéki változata".
Ki akarhatna bíráskodni, ráadásul illetéktelenül, egy pörben, amelynek
anyagát, aktáít, bizonyítékait alíg, szereplőit és tanúit is - sajnos - csak
fölületesen ismerí ? A szemlelő számára "régiek és újalk" e Herceguános jegy. zeteiből kibontakozó vitájában elsősorban a levonható tanulságok a fontosak:
a probléma tanulságai. Az egyik az, hogy az "új" is lehet "régi", provinciális;
az új nem a kmÖll1lféle új, vagy újnalk vélt f01'1TWÍlk egyszerű átvételében, olykor
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majmolásában áll (ami igazában épp a provinciallimlJus iSlkollapéldája), hanem
-, hogya kérdés sajátos vajdasági körén heIm maradva V~ László egy,a
Hídbain megjelent kemény vitaciJkJkének kifejeresét haszrnáljuJk - az új szenzibilitás megjelenésében, ami szükségszerűen keresi, meg)keresi, JkiwaJkiítja a
maga "új formáját" is.
Az álllandóság j~ébőJ a vajdaségí magyar irodalom mándenesetre "a 11l10Zgalrnasság jegyébe" lépett, és ebben a mozglallmasslá~ban Herceg János azt
tartja a legföltűnóbbnek, "néha kicsit nyugtaíanétónek is", hogy "az írodadrní
élet szfrsképc" tökéletesen megváltozobt: hiá!Ilyolja az új irodalomban, nemcsak
a fiatalabbekéban "az itteni vtlágot, az élet mai színeit, jelenségeit és valóságát tükröző kötöttséget"; úlgy vélí, "a fiatalok legtöbbjénél az eredebinek tűnő
s a közeli példáit megtagadó forma egy'Úttal a gyökértelenséglet árulja el".
Valóban gyökértelenség ez? Vagy arról lenne szó, és talán nem egyedül
a Vajdaságoam, hogy az író, a költő, a rnűvész egy másfajta, egyetemesebb talajhan próbá! ~öllrereZll1i, JártsWlrog paradox, valójában az egyetlen lehetséges módon úgy, hogy I6g3"ben maga walldtja, "temneli" is ezt a talajt? Nem
annak azegyetemes-écözös ~ö1Mi "ny,eliVlIlJeik" a kereséséről, formálás! kísérleteilről lehet esetleg szó, amelyről manapság all1ll1yit és olyan fLgye1emreméUó
hangsúlyokkal beszélnek? Ha Igen, akkor újra, és mintegy az integráció magas'dlblb szantjén, főlvetődik a ,;hagyomány" kérdése: az egyetemesben a sajátszerú szerepe, joga, Iehetősége. És a hítelességé: hogy az egyetemesség megélt, s ha .kell, megszenvedett, ne pusztán rnajmolt és szajkózött egyetemesség
legyen, vagyns még a regíonalizmusnál is provinciálisabb províncíanzenus.

* * *
Jancsó Elemér új 'könyvében néhány fontos tanulmánnyal járul hozzá legigazabb szakterületének. az erdélyí felvilágosodás és romantika 'korának ismeretéhez." E kornak legalábbís második fele nem éppen vígasztaló, és nemcsak
azért, mert a Habsburg hatatom riadten nyom el és gátol meg rnínden eszmélést és tevékenységet, hol nyllit er'őszakklal, hol a bürokrácia alattomos erő
szakával, hanern azért is, mert magából a társadalomból is mántha végleg k,iveszett vdlJna mind;~ magasabb igény, bátorság, vitalitás. "Azon kor - írja
Jancsó Elemér kutatásaínak és szövegkíadóí murukásságának egyik ,hőse', Bölöni Farkas Sánccal' - valóságos henyélés, fényűzés, hiúságokban rnerengés s
mínden közdolgok iránti tökéletes elzsibbadás s meghidegülés kom volt. Puha
órzolgés, betyár sxilajkodás, aríszaokrataí gőg, dicsőség az adósságrakásban,
éhenhalás a 'köznép ikÖZit, pazarlás a nagyok asztalánál, románok s repke ícásoleból vett tudóskodás, csillámló eszeskedés, apró pletykaságok, a nemzetiség
nevetségessé tétele, német nyelv rnlndenütt, k,i a rníveltek közé a'lml't tartozní,
és Jebzselő örökös semmit nem csinálás valának ezen időkor valóságos bélyegeí." A kezdeti lendületek fokozatosan kifulladtak v,agy kudareba fúltaik.
Gyurmathi Sámuel, az érdekes portréban megnajzolt. Barcsay Áb[1aihám, jakobinus, nyelvrnűvolö és szmhází rnozgalmak jelzik a bizitató kezdeményeket;
Döbronteí és az Erdélyi Múzeum rövidéletű vál.laükozása [elzi a kísérletek újraföl vét elót, Bölöni Farkas Sándor neve pedag azt a törekvést, amely a deruokratíkus polgári átalakulás szelderni alapjait veti meg (és a lehetőség szűk határar
k5z'Ötl a társndclmiaJmt is).
Bölöni azonban nemcsak a demckrácíát fedezte föl, ahogyan Hatvani Lajos rnondta róla, "hanem - í.rja Jancsó El.amór- - az érzeuru életnek a gazdags,6gát is, amelyet a nagy romantíkusok példáját követve 6 próbál először
Erdélyben irodahmí rnunícássága és egész, élete eszményévé, létformájává varázsolni. MŰV1eime,uett elsősorban éppen ezért érdekes és vonzóari szép romant,j,jrus egyénisége, hősies és reménytelennek hitt küzdelme az. ember és az őt
körűlvevő erdélyi társadalom megváltoztatásáért."
Ennek 13 romantilkámak Dőbrenteí volt a szálláscsiaiálója; bármennyi ódium
tapad is ti nevéhez az urodalomtörténetben, kiiválllt élete utolsó, meglecseredett
szakasza alapján: rnéltáriyos dolog volt újra fölhívni eme a jelentős kezdemó• Jancsó Elemér: A felvtlágooodástól a romanttkáíg, Jroda'lmí Kiadó, Bukarest, 196:6.
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nyezőre, iköz:\'1etítőre és szervezőre a figyeLmet (mílllit már Szauder József is
tette), és a körűlmények mellett je1lemébein is megkeresní "smnvedésein'ek,
~e1ki. vívódásainajk és magárahegyattatásának igazi forrását,"

Mikor már Bölöni Farkas Sándorraíl is összezördült, vallóbiam kíssé "eg~be
veszett Ihiú asszonyok" modorában Lrt szakító levelére válaszolta Farkas: "Ohajtom, Iha ellenségem maradsz ds, ihűtgy te tetted magános ól1álidban ne píTlírtsOll1
meg, s rnídőn majd e1:hag,yogaJtnaik: azembevek,gy,amiakvó lelked vadonját ne
gyötörje szemrehányás érettem." Nem ís lehetil1etaláJ.Ólbb lkifejezést al'kalmazni
ennek a. rníndenoen támadást, fOOJJdo~od:ást szírnatoló, meghasondott, sértődött
Döbrenteínek a jel.lemzésére a "gYmlialkrvó űelke vadonjánáá".
De csalódott, megkeseredett lélek 'eikkor már Bölöni Far'kas Sándor is.
Hiába volt az Utazás Észak-Amerikában méLtálil1 Iil1lagy sikere - ennek a korában oly je1antős műnek most jelent meg az ötlöd!i.k kiadása, Benkő Samu bevezető tanulmányéval és jegyzeteível* ha egyszer "lffieg:cslalódott hazája moIrállis erejében" és egy számára már-máz- el.iv,ise1hetetl,en légkörben kelillett élme. "Nemcsak aI11I1ól kell gondoskodnunk, hogy nemesen éljünk" - V1aJl!1otta;
de szép elvét olyan társooalLmi iköI"Ülmélnyek közt Ikcllett megvalósítania, ameJiYelkiben vajmi nehéz volLt .memeserr éínd", M:á'ilg megrendítőek naplójának erek
a Jancsó Elemér idézte mondatad: "KfViáJntJalm megMíiVlní ellenségemmel, de az
nem á1lrott elJé seholt. Kívántam illiYí1t szívvel s ártatlanságom egész érzetében
mentení magamct a vádalk: ellen, de a vádló nem volt seholt, a vádat senkí
sem közölte velem. Rágalom harapdosta rndndenüet nevemet, köűtött bűnök
büntetése riesztgetett, és sanlkí nem tudta származásuk k:út.f,ejét." Végülis
igaza van Benkő Samunalk, amikor egy helyütt Pranz K:ai±1ká:ra utal bevezetésében (melynleJk külön érdeme a szomszédos ,iJroda1JmaJkiban valló párhuzamok
érzékeltetése) ; talá:l a enegjegyzés, ihogy naplójában Bölöni Farikas "a huszad'Í!k század Kafkáját megelőzve" rendez képzelt pert a maga ügyében vád és
védelem k/özt; rnert ez valóban "ikaJlkJaLi szituáció": a vádló mincs seh al, a vádat senki sem közLi, és a köl~ött bűnök a valóban elJköVletettelmél súlyosabb
érvénmyel l1a1maJk. Míndenesetre el lehet gondOl1ikodini az idézet alapján ezúttal
is ra ikajJkai viJMg és életérzés .monarchíaoeíí alapjain".
* * *
Komlós Aladár a magyar' iirodahmí kritLka hét évtizedéttelcinti át**, Gyulaitól és az úgynevezett "nép;nemZJeti" elvtől a marxista rkJ.'liibika első jeleritkezé-

séig és vdtájádg. Nem amnytra a kritíka kétségkívül nehezen megragadható
"folyamatát" áJbrázolja, hamern iÍlnlkább ikJrtitiÍ'kusli aroképeket rad, s azokbari mutatja meg egy-egy keitíkus gyakorlanát, Ignotusban például (iakit végre a "h!eIyére" tesznek, nagy jelentőségéhez rnéltóan) aZJ ,,~mpll1ffiSziOil1d!sta" kritikát.
Persze kérdés, hogy "lboosz;tása" egy-egy korszakán be1ül mennytben fudiÍ a
kritilkia .alkUrOirti valósá,gos életét, helyzetét és szerepét. Az éI1etJből, "fo1ynmatlból"
való lkimgadás - akáir a kövüLmélnyegelbb vizsgálat céljából és érdekében óhatatlanul bízonyos elvanmággal jálr, és az árnyaltságnek bizonyos hiíáiIlyával. HOIgy csak egyetlen példát nozzunk: Komlós Aladár Idézi Mi!kszáth néhány somt annak ígazolására, hogy még, őt is "elkapja a nacíonalásta járr"vámy" ; Mjkszáth ugyanís tlüí'og]á:solja, lhogy írodalmunk számos termékében ; több
az idegen vér, rnlrut a magunké", és a megíot "magyar történetek" alakjaliiban
"oroslZ vagy rraniClia vér kering;". Bi:znnyos összefüggéseJkben valóban úgy lehet értelllffiezni Milkszátlhnak eZJeket a s2Javai,t, Tninltiha "kontrázn:a" a kon7Jervatív-n.aCiÍOIl'IJallista ikritiJkiá:nak. Másfe1.1ŐI1 awniban nem joggal kérdezih,etjük--.e (egyegy ol~n regéniY ismeI1etébell1, amíl,yen mondjuk Toldy István Anatole-ja)
hogy v:ajOll1 1ffi!Í Eibben a "ihiÍte1Jes", vajOlil1 il1JEm1 ,,:l)mncia vér" 'ker~ng-e az egészben, IS egy,áIltalán Tni ,kÖZle míndmlnek akor adott V1awóságához? Artk'81iiLnffil:
ugyanis elkIIoor hoZZJáJnIk olyan imdaJJmi. Ii,rálnyok, stílu:sok, amelyekineJk nálunk
roncs kJeiUő "alapju/k" a vlalóság.baaÍ; tehát az úgynevezett "kon:z,ervatIÍv krit.i• Bőlő111i F.amkas SlÍn.dor: Utazás És'llalk-Aimer'ilkJába!tl. Bajtó a:1Iá renderzte, a beve",ető
nulmányt és a jegyreteJl'et írta Benkő samu. IrOidaJimt Könyv~adró, BuJkarest, 10016.
•• Komlós Ala,dár: GyuJJaitól ·a marxilSta krlitdlkáig. AkJacLémiai Kiadó, Budapest, 1966.
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kámak" azért ra dolog Tényegében (a loo.nl~ban semmiképp, ra ikoa11áJtoMságlballl
sem) egycsipetnyl igaza mégiis van; és a ikJritika-rtörtélnJet esetleg eZie~:be a bonyolnnht erezésű rétegekbe is megpDóbáJllhatja lebocsátand szondáját. MIm alhogy
ft rnásjk oldalon meg is teszi Komlés Aladár: nagyon tail.állóan, amdllmr a "faIusí" ideál fejlődésbeli képteíenségére, retrográd vobtára, mutat rá, és azoknak az igazára, 'alkiik ra "Yálrosi" irodalOlméll'lt szánnak síkra,
Talám a tOOténetD.-,tá,madalmJ helyzet és :llOl:tételek nem keLlő rnéntékben,
vagy nem lmindiig való figyelembe vétele az oka annaJk, ,ami alldghanern a könyv
többé-kevésbé deskriptív módszerével jálr együtt: ihqgyegyik-másik ítéletét is
vdtatíhauónak érzem. Péterfy esetében például az egész "jelenséget" nyílván
némideg' más rnegvilágításba helyezné éppen Péterfy jellegzetes "vlárosiasságának" elemzése Iktvállt "nern-v.wosias" IkörnYle:retében, a Budapesti Szernlénél' és ez az e'l,~mzés talán elejét vehette volna annak, hogy olyasmit kérjeTIiek számon Péterfym, amit nem lehet rajta számonkérni (ikliválit ha a mtika
történetétírjuk, s nem a k.ritikák és :ikJr.1ti~usdk kritikáját).
Kevéssé ig,azoWhatónak érzem ra BalbitsI'oo végszóként mondottakat is: hogy
eiLlenálllást lhi,l'dli~tV'e JJe:f)egyvermtt, várnak kJép~Lte[,efá!lltC'Sonlttomyot épített,
és anlauoll1lis:mdkus esz!közökllre1 kürooot rabat100rság eJilen. Az adott helyzetben, adott társadalomban, adott erővíszonyok lkö:zJt hogyan, kellett volna másként kiüzdenie, hogyan küzdhetett volnamáslkéJnlt, hogyan "fegJl'Vleiimezil1etett
volna föl" és ugyan ki lett volina a fölfegyverzettek serege? Sereg nélkül lehet
val:alk,i Don Qu:ijote, de nem győztes Iha,diVe:zJér.
Aimi pedig Horváth Jánost iHeti, alig hinném, hogy a Gyulad-örökséget
"a ,fa,jelmélrelti reakcíóhoz közelíteöte" volna; üt Kornlós Aládárt bizonyára
egy re'l'lffiiino1ógi'ai mozzanae befolyásolta a ;kelleténél jobban: Horváth J ánosnál (er,ve Klamíczay Tibor vílágosan rámutatott) az általa hasznáht "fajiság"
"nem eszmei, még 'kevésbé biológiai-etmkai kategórna, hanem erkölcsi", amelyet elsösoroan az Arany-e-Kemény-c-Gyulad-féle "rklalsszicIÍzmusbóil" von le (ami
egyébként szintén :legarlább annyira "erlkJöLcs" ra számára, mímt ÍJrodromi "stílus"). Egyébként Horváth János ülyetén kiemelése az írodalrní megújulássad
szembeszegülő konzervatív krítíke reprezentacív képviselőjeiként alighanem
túlzott; Horváth János 'kJriti!kai tevékenysége inkább períferiíkus és Iényegében mánden likJonlrel'Vativizmusa meldett - (la maga másfajta konzervativizmusávaíí) - sem állJ. a szokványos IkonzervaltlivdZlmus folyamában, ezt a Tisza-affér
is m'UJtaJt,ja. HOl'V1MhJáll1Jos ,,'kJmclJilkai" magatartásának jelbemzője valahogyan
az, hogy nem krítíkusí, hanem sajátosan írodalomtörténeti: olyan szempontot;:atés kategórtákat alkalmaz a krítikában, amelyek kritikai alkaílmazásra
1lI2m megfelelőek Hogy például Reviczky hol és rniben tél'it le II "nemzetri klaszszícízmus" alapjáa-ól: ez lehet egy bizonyos koncepcióból adódó dredalomtörténeti szernlélotmód; de Ilwitlilkánlalk nem ~rö.tika abban az értelemben, ahogyan
irodalmi kritííkáról egyáltalán beszélünk A kérdés leülőnben itt is sokkal bonyolultabb, S121m:hOgy egyszerűen a - nem is egészen hítelesen értelmezett "fajelméletri" oldalról lehetne .megközelítení.
Mimt tahogyam, tovább menve, a jikJrttliika hetven éves fejlődésének sem Lehet bizonyos vázlatosság, egyoldalúság kockázata néillkJüil mintegy tengelyébe
állítaní a ,,!kozimopolitiz.mus" kérdését.
Egy .kumta fejezetben fogllalikozdik ra I~önyv "a magyar k,rit'iika fórurnaéval".
El lelhetnie iképzeln,i egy krtLtikia-tövténetet éppen e fórumok alapján: hogy melyik lap meddig és rnilyen (fölmérfietö) hatással mílyen [m'itiikJili elveket képviselt és szeléemet sugárzott ; hogy rmt [elentett a Budapesti Szemle meliLertt
és ellen A Hét, mIt :később ra Nyugat, .mályen fórumokat teremtett magának
azújkodal:mi·töI1ekvéseJ;;:,et szolgáló és értékelő újfajtaikJrli,tilka, s ezeknek
vallt-e hatásuk vagy nem - egyszóval el lelhet képze1ill1Ji a Ik.ritliika "életének"
a töl'ténetét.
CSiaJklho:gy az más szempontú vállarlU'i:ozás lenne; és Komlós Aladárnak nem
ez volt a célja. Műve iannál méltáJnylandóibb, mert v1tára is Ikésztet, :ráadásul
egy eJég,~ el'hall1yago~t, de nagyon fontos kérdésben!, mert sok - főként "mű
faji" - ,kiól1dést tisztáz 'egyszerüen, v:ilágosan, é['1;hetően; llimi pedig nem kis érdem. Mi'Illtalhogy 'az sem, hogy föllhívja, vagy úJra fölhívj,a a figyelilll€t olyan,
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általában kevés jjirgyelerme mé1tatotlt kritikai teljesítményekre, amilyen Revíczkyé volt. (Rónay György)
SZ!NHÁZI KRONIKA. A Madách Színház ismét felújította G. B. Shaw)
"Szent Johanna" című drámáját, mintha igazolni akarná azt a sajátos tradidót, hogy megírása óta ez a darab nagyjából minden tíz évben megjelenik egyszer
a magyar szinpadon. Hevesi Sándor figyelt föl rá elsonek, mindjárt megjelenésének évében leforditotta. Ak.kor, 1924-ben szinre is került a Magyar Színházban, ennek az előadásnak azonban még alig volt visszhangja, rövi:! próbálkozás után le kellett venni a műsorról. 1936-ban Bárdos Arthur a Belvé:J'osiSzínházban (ma Katona József Színház) már sikerre vitte a "Johanná t" , a katolikus kritika azonban még óvatosan és nem minden fönntartás nélkül írt róla.
Ennek a kritikának tárgyíla.gosabb része elismerte a darab irodalmi lenalitásaít, "mértéktartását", "tárgyilagosságát", "költői szépségét", de a sorok között még itt is érezhető valami abból a belső ellenzés ből, amit a dráma probléma-fölvetése akkoriban még a katolikusokban kiváltott és aminek a Magyar
Kultúra, nyiltan és kertelés nélkül adott hangot abban a meglehetősen értetlen tízenöt sorban amelyet a darabnak szentelt. Jellemzésül elég az utolsó mondatot idézni belőle: "Kár, hogy a színház Shaw cinikus elszólásait s durva tréfáit le nem faragta a drámáról, ami miaU katolikusok csak megbántva és felháborodva távozhattak a színházból."
.
Shaw tréfái persze sem nem durvák, sem nem cinikusak. Eppen ellenkezőleg. Szinte valószínűtlen az a szeretet és gyöngédség amellyel tárgyához közelít. Igazán csak az érti meg ezt, aki elolvasta a darabtioz írt és adarabbal
majdnem egyforma hosszú, tÖ'rténdmi tanulmányna.k is beillő bevezetőjét.
"Johanna eszményi életrajzírójának - írja ebben - mentesnek kell lennie a
tizenkilencedik század minden előítéletétől és divatos szellemi áramlatától;
meg kell értenie a középkort, a katolikus egyházat és a Szetit Római Birodalmat, sokkal jobban, mint ahogy történészeink valaha is megértették." Valójában azonban nem is a tréfákkal volt baj, hanem Shaw egész szemléletmódjával, ami annyira idegen volt széles katolikus korok qomiollcciiana számára. S
ezt csak most, a zsinat után értjük igaZlám. Említsük meg a kronológikus hű
ség kedvéért, hogy 1945-ben a Nemzeti Színház, majd 1955-ben a Néphadsereg
Szinháza (ma ismét Vigszinház) vitte színpadra a "Szent Johanná"-t, s különösen az utóbbi felújítás az eddig legnagyobb sikert hozta, százhússzor játszották. A katolikus néző számára azonban ez a mostani, .1967-es felújítás minden eddiginél izgalmasabb, hiszen kiderül, hogya dráma jellegzetesen katolikus kanfliktusát és problematikáját Shaw már több mint negyven évvel ezelőtt úgy közelítette meg, ahogy ma mérvadó és jelentékeny katolikus gondolkodók közelítenék meg.
Shaw a darabhoz irt, már előbb említett bevezetőjében elmondja a dráma
egész uenezisét és föltárja azokat a megfontolásokat és gondolatsorokat, amelyek írás közben foglalkoztatták. ri bevezető egyik fejezetének ezt a címet adta:
"A katolicizmus még nem eléggé katolikus." Itt olvasható a következő bekezdés: "Amikor a küzdő egyháza fejébe veszi, hogy ő a diadalmas egyház, mindig súlyos hibákat követ el, mint Johanna, Giordano Bruno és Galil?i esetében, s ez oly nehézzé teszi a szabadon gondolkozó ember számára, hogy alávesse magát. Pedig ha az egyház nem biztosit helyet a gondolkodás szabadsága számára, mi több, ha nem prédikálja és nem bátorítja ezt a gondolati
szabadságot, tökéletesen bizva abban, hogy a valóban szabad gondolkodás önmagától megtalálja az egyház kebelébe vezető utat, atckor nemcsak hogy nincs
jövője a modern kultúra keretében, de nyilván nem is hisz már hitének igazságában, és bűnösnek bizonyul abban az eretnekségben, amely két különböző
és ellentétes irányzatot csinál a hitből és a tudományból, hogy egymással
harcolva versengjenek a lelkek uralmáért." Shaw 1924-ben írta ezt. Karl Rahner, a ma élő neves teológus úgy fejezi ki ezt, hogy nincs olyan kérdés, gondolat, amit föl ne lehetne vetni, ki ne lehetne mondani, ha egyszer egy embernek már eszébe jutott; és az egyháznak nem az a [euuiata, hogy az így fölmerülő kérdéseket, gondolatokat elhallgattassa, hanem az, hogy megoldja őket
és értelmes vqlaszt adjon rájuk.
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Shaw abban látja Johanna tragédiáját, hogy hiányzott vele szemben ez
a fajta türelem, holott soha sem.m.it sem m.ondott vagy tett, ami ellenkezett
volna a józan emberi értelemmel. E:s szerinte ez annak eLlenére áll, hogy Johanna a kijelentéseivel kapcsolatban látomásokra hivatkozott. Shaw bevallja,
hogy mint liberális, 11rotestáns család neveltje egyszerűen nem tudja elhinni,
hogy Szent J{atalin
Szetit Margit leszálltak az égből, hogy Johannának tanácsokat adjanak. Mégis síkra száll Johanna látomÚJSainak nemcsak a "jogossága", h,anem az "igazsága" mellett is, mert szerinte egy emberi fölismerés ben
.sosern az a döntő, hogy miként jött létre, hanem az, hogy miként viszonyul a
valósághoz és az igazsághoz. Gondolatmenetét egy érdekes példával világítja
meg. Ha Newton azzal állt volna elő, hogy megjelent nekí Pitagorasz szelleme
és megmagyarázta, miért esik le az alma a fáról, ezért még senki sem tartotta
volna őt bolondnak, vagy ördögi halucinációk áldozatának, mert a gmvitáció
igaz, függetlenül attól, hogy Newton mi módon ismerte föl. Newton akkor végezte volna a bolondok házában, ha olyasmit állít, hogy Pítagomsztól hallotta,
hogya Hold ementáli sajt ból van.
Johanna minden cselekedete és megnyilatkozÚJSa kiáll1!a az értelem és az
erkölcs próbáját is - mondja Shaw - s ezért tévedett és hibázott, bár jóhiszeműen eLe súlyosan az egyházi birósá.g:amelynek nem volt joga ,arm, hogy
Johanna lelkiismeretének bírájává tegye meg magát. S ha a Johanna problémának ilyen kihegyezése négy évtizeddel ezelőtt még súlyosan zavarta a katolikus küzérzetet, ma már ott tartunk, hogy nemcsak az értelemmel és erkölcscsel nem ellentétes elvek szabadságát valljuk, hanem olyan magasrangú egyházi személyíségek, mínt Bea biboros, szállnak síkra a "tévedés szabadsága"
metlett; ami az embernek személyi méltóságából eredő joga. Ezek a problémák élénken foglalkoztatják mostanában a katetikus gondolkodást és Shaw
remekművének ez ad különös időszerűséget.
A Madách Színház méltó keretek között vitte színpadra. a "Szent Johanná"-t. A főszerepben Psota Irén. kimagasló és felejthetetlen alakitást nyújt. Az
eddigi ha,g.yománytól némiképp eltérő Johannája sehol sem válik patétikussá,
hanem a katonaruhában is mindvégig meqnuirad. az ellenállhatatlan hitű és
lendületű, de te1'mészetes eszű és kissé [élszeq, kamaszos mozgású parasztlánynak; megfelelően annak a ténynek, hogya szenteknek csak a haláluk után készült képein lebeg a fejük körül a gloriola. Amíg élnek rendszerint arra ügyelnek leginkább, hogy ne üssenek el a többi embertől. Jó általában a többi szereplő is, igazságtala1l8ág lenne bárkit is külön kiemelni. A
rendező Vámos
László és a díszlettervező Siki Emil korrekt munkát végzett. Külön meg kell
emlékezni viszont Mialkovszky Erzsébet festői szépségű, korhű jelmezeiről. A
darabot - mint már a legutóbbi főlújitás alkalmával is -- Ottlik Géza szép,
árnyalt és gördülékeny forditásában játssza a színház. (Doromby Károly)

és

!\.EPZŐMŰVÉSZET. Kassák Lajos 80 éves. 1967. március 21-én tölti be
élete SO"iik esztendejét Kassák Lajos költő, prózaíró, festő, irodalmi, művészetí
és szociológíai tanulmányok szerzője, féltucatnyi nagyjelentőségű folyóklat egykori szerlkesztője, - Iűránknak és piktúrámknaík ma is fáradhatalan elcvenségű
ereje teljében alkotó egyénisége. A rnester -szüíetésnapja alkalmából Párizsb~
a Deniso René galériában és Budrapesten a Fényes "AdoilJf..,teremibern egyidőben
nyílott ,kiáHítás Kassálc festményeiből, rajzaiból és kollázsaeból.
Kassálc Lajos unumlkássága nemcsak XX. századi Irodalmunk, de a modern
magyar képzőművészet talajába lis rnély barázdát szántott, Az Ő folyóJÍrra,trailban
("A Tett", "Ma") és az általa rendezett ~iáUításokorn jelentikezett először - a
tí7A:'!S években - egy sor kíváló fiatari rnűvész (Nemes Larnpérth, Behaesek
Ede, Krnebty, Máttis-Teutsch, Uitz) és az Ő IkÖzvretítéséve:l váltak ismertté Magyarországon azok a forradalrnian új művészeín mozgalmak (Ikulbizrmus, futurizmus, expresszlondzmus, aktivizmus, ikOlIlstrulkti'l.Oi2Jmulll, dadaizmus, purtzmus),
amelyeknek flrissítrő, felszabadító lev~:ője a mi művészeti -életünket is - amely
a rövidéletű "Nyolcaik"-csoport megszűnése óta szétzálált és bénult volt - megédénkutette, megtermékenyítette.
Az 1919-'es tanácsköztársaság bukássíkor Kassákot Ietartóztatták, majd kíszabadulása után - Bécsbe emágrábt. Itt újra enegíndídotta "Ma" círnű lap-
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ját, s :lciaidiJa az "Új Művészek Könyvé't-t, amelyrő! Michel Seuphor Irancía
esztéta egyik iÍJrásálbalIl a következöket olvassuk: "Mikor 1922"'ben elért hozzánk
Bécsből az Uj Művészek Könyve, amelyet Kassálk. Ihonflit'ksánaik, Moholy-Nagy
Lászlónak társaségáöan szerkesztett, IS ameJ.tylhez lelikes és látnoki előszót írt,
- először táJl"Ult elénk az 'Új rnüvészet 'lárts,zólag oly elütő eiemeinek összefoglaílására irányuló törekvés."
A bécsi években kezdődött el KassáIk saját festőí, szobrászí, grad'ikus.i tevékenysége; 1920 körüli rmnmkái - az ún. "képa.rchitektúTlá"-k - művészettörté
netí szempontból úttörőek, rninőségüket telkinlt~ lPedig e ~orszalk Je~idő1Jálllóbb
rnűvészetí produktumaí közül való!k. Kassák e rnűveit ma nagy rnúzeumok
őrzik, Iex!iikonolk reprodukálják, kézákönyvek méJtatjálk, megállapítva, hogy
"Kassák Lajost elvita,thatarblaJi!1 [hely meti meg a modern kudtúra atyjai között".
(Seuphor).

Az emígrácíóból 1926...ban hazatérve, Kassálk képzőművészeti alkotótevée,gy időre méI1sélk:1>őd!ötJt, azonban érdeklődése a festészet és a szobrászat világa iránt nem csökkent. "Egy ember élete" cfmű önéletrajzi di~ulSiáJban
emlékezetes portrékat rajzol Gulácsy Lajosról, Kernstokról, Tihanyi Lajosról,
Egry Józseőröl s 'más testö-kortársaíról, - az általa vezetett "Mulllka"-kö~ben
számos fiatal, tehetséges festót (Képes György, Trauner. Korruss Dezső, Vajda
Lajos) nevel és páI'ltfogol, közben pedig esszék, ci:k!krek tucatjait írja rnűvészek
ről, művészetí Ikél1désekl'ől ("NYU1gat, "M'Ulnlka", "Kelet Nérpe", "Híd", " Magyar
Nemzet"). Ezelknelk az Irásokrnak egy részét "Val,lomás "tizenöt rnűvészről" című
könyvében (1942) gyűjtötte össze; szép, mái,g is érvényes jellemzéseket kapunk
e Ik'Öitletben Czóbel Béláról, Ferenczy Béníről s rnás Jegértékesebb rnestereinkről. Ezidőtájt ,úI941) kelietke2JÍlk "Egy lélek 'keresi magát" círnű regénye, amely
a Ikét háború IköZÖ't1ii magyar rnüvészek legjobbjaímak - a konzervatív ízlésű
polgárság és a hívatales körök értetlensége eldenében folytatott - küzdelrneíről ad hiteles, életteljes képet.
A felszabadulás utáni ikét-három esztendőben Kassák irodalmi-művószctí
életünkben vezető szerepet tóltött be. Folyósrataa {"Új Idők", "Allkotás", "Kor'társ") -amelyeIkben Brancusí, Arp, Delaunay. Braque, Márff'y, Barcsay. Gadányi Jenő, Bálint Endre, Borsos Míklós, Vilt TiJbor és más rnodern művészok
munlkáH közölte - az avaritgarde törekvések fórumai voltak 1947-iben Kassák
Lajosnak újabb művészetí tárgyú könyve Iátott napvilágot, az utolsó fél évszázlad magyae festeszetét és szobrászatát tömören átJt~killlltő "Képzöműv€:sze
türrk Nagybámyától napjainikig".
1949-tlői1 jópár esztendei/g Kassálc irodalmi és képzőművészeti ahkotásaí elvoltaik zárva a Jly,irlválllosslágeIőL A mester azonban - békésmegyerí magányában - nem vesúti el alkotói kedvét. A kultúrpolitíkaí helyzet válteztával
1957 tavaszán <a Váci utcai Csóik Galéria klállűtást ircndez Kassák festményeiből; aGenthon István által megnyitott tárlaton amely egybeesett Kassálc
70-ik születésnapjával - egyaránt szerepeitek figumtív és nonéiguratdv alkotásaik. A látogatók jórésze nagy érdeklődessel fogadta a ki>á:l,lÍJtott anyagot;
Gáspár Eindre évtizedekkel korábban írott szavai igazaknak 'bizonyubtak: "K'assák a művészeknek ahhoz la fajtájáJhoz tactozík, amely nem maga tesz engedménveket, 'hanem másokat kényszerít arra, hogy belemenjenek az Ő engcdménytelenségébe", (Gáspár E.: "Kassálk Lajos" az ember és mumkája", Wien,
1924).
Elgy évtized óta Kassá!k ismét tevékeny és megbecsült résztvevője a magyar szellemi életnek. Új~bb Ikötelteirneik zömét ("Költemény'eik, rajzok" 1953;
"Szerele,m, szeDelerm" 1962; "A tölgyfalleviclei" 1964) m'él;ga illusz,tl'álta, a "HCl,svét New YOrl~ban" oímű - ált'aIa l)oroíltott - BI:a,ise Ce:ndrars-Ikönyv (1964)
oldalait is Kassárk-<gmfik:álk díSZJítilk, s 1965 karácso'nyálra "Mes'terelk 'köszöntése"
címmeil Ik:iadták :képzőművészetiiihl<etésű, Paul Klee-'t, Marc Ohag,aJlJl...,t és a
modeIln művészet más klasszi!kusait üdvözlő köl,teményei,t i:s. E könyvek budapesti megjelenésével pálDhuzalmosan fralncia, rnyugatnémet, olaisz, svájci és,
lengyel Igalériálkban nyíltalk Kassá\k~kiá:lJ.ításo:k.
A 30-,as, 40"'€s években ábDázol6,ooaHsztiikius jelleg.ű festmények, a'kv,ar,eillek, rajZOlk: (férfi és nlŐi alakok, csendéJl:eteik., tájképek) i,s kikerültek Kassák
műt€rmélbő'l, a mester mai 'arkotáslarinaik fOI1mavi'Iá:ga viSZOilllt már teljesen
Ik'eny~e

200

geometa-ikus-absztrakt. A széles, rnély nyugaírnet, esendes derűt és íhaxmónikus életérzést sugárzó újaob Kassák-művek töretdenül jsaocsoíódnak a művész
1920~1924kiörü1li rnurukásságához, amely közeLimlronsá@ban volt a holűand,
orosz és francia konstruéctivisták és szuprernatisták (iMOIl1drtian, Malevícs,
Lisszickíj, Auguste Herbín) szemléletével. A mester egyiik méltatója - Kassák
negyven-negyvenöt esztendő előtti bécsi "képarohitektúlI1á"-inak és újabb
muniká,inak. szellemr egységéTő~, IlmntinluUásláról szólva - joggal idézte Goethe
szép mondatát: "Az a legboldogabb ember, laki életének végét annak elejével
összeíüggésbe tudja hozní".
"Anmy és babér méllcül" című ikJölt1eményét záró-darabját - Kassák e szavakkal fejeZJi be:

1958-a8

versgyűjteménye

Korsóm színültig töltve
a béke és hit b01'ával
mit hűségem szőleje termett.

Igen a hit és a hűség bazaítszüérdságú fundarnentuenára épül fel a nyolcvan eszlkndős Kassálc Lajos ma is gyarapodó, növekedő, sokrétű életműve,
amely a Iegrokonszenvesebbek, legpéldamutatóbbak és - aligha kétséges a Iegmaradandóobak egyike a jelenkori magyar művészet és irodalom történetében,
(Dévényi Iván)
ZENEI JEGYZETEK. (P e t r o v i c s E m i l: J ó n á s k ö n y ve.) PetroI,ics Emil az új magyar zene egyik legjelentősebb alakja; többzeneművével
már jelentős közönségsikert aratott, s mindegyikben újra és újra kísérletet
tett a zene formanyelvének átalakitására és bővítésére. Újabb oratóriuma kétségkívül eddi,gi legjelentősebb műve, hiszen olyan alkotás megzenésítésére
vállalkozott Babits Jónás könyvével, amely maga is összefoglalás, egy életmű
végső s.zintézise. A zeneszerző a következőkben határozta meg művének programját és az eredetihez való viszonyának kérdését: "Babits lenyűgöző erejű és
szépségű költeménye lehetőséget nyújtott, egy olyan gondolat zenei-drámai
megfogalmazására, mely régóta foglalkoztat. A cselekvés, a megszólalá.s kötelességéről van szó. C'est la querre című operámban a passzivitás tragédiáját,
Lysistrate című oratóriumomban az aktivitás komédiáját írtam meg, a Jónás
könyve prófétáj,a az aktivitáJs tragikumát jelentette számomm. Jónás figurája
mégi.s a cselekvő élet igazolása. A próféta hatalmas küzdelemben győzi le a
benne és mindannyiunkban meglévő kénuetemszeretetet, amely minden állásfoglalást, kiállást meddőnek és jöZöslege.snek ítél".
A babitsi gondolat ilyetén megfogalmazása kétségkívül igaz, de aHgha
adja teljes képét a Jónás könyvének. Mert Jónás küzdelmében korántsem csupán azaktir)itás tragédiája fejeződik ki, hanem annál több, egyebek között
az "aktivitás komédiája" is, amely az egész művet annyirra irónikussá, és
ugyanakkor emberivé teszi. Mert a próféta bukása, és emelkedése fölött mindvégig egyetlen inként feszül a komikum, a humor tragéd,iá,ja i,s. Nem szotoa
arról, hogy vannak az eredeti műnek kétségkívül transzcendentális irányba
mutató vonásai is. Petrovics Emil ez utóblJiakat úgy küszöbölte ki, hogy nem
zenésitette meg teljes egé.szében a negyedik részt és Jónás imáját. De vajon
teljes, és az eredetivel adekváU-e í,gy alkotása? Vajon nem hiányzik-e majd
a drámát feloldó líra, mely a költő egyik legszebb vallomása? - Ezekre a kérdésekre vártuk a vála.szt az oratórium előadása közben, s bár az egész igen
szép, felmerülő kétségeinket mégsem sikerült teljesen eloszlatnia. P:ppen a
drámaiság túlzottan központba helyezése, s az epikum, valamint a lim (ezek
is fontos alkotórészei a Jónás könyvének!) valamelyes visszaszorítása a magyarázata, hogya mű lehet6ségei alatt maradt. Hogy milyenek lettek volna ezek
a lehetőségek a maguk teljességében, azt jól mutatta például a kormányos és
Jónás dial6gusának nagyszerűen sikerült zenei megoldása, a két ember ellentétének pregnáns zenei ábrázolása, vagy a monumentáUs kórustételek, melyek
kétségkívül az új magyar zene jelentős dambjai. A mű egésze azonban nem
érte el ezeket a ki.ugró csúcspontokat. A maga teljességében sikerült azonban
kifejeznie a zeneszerzőnek azt a gondolatát, hogy az "esetleges eredménytelenség gondolata nem akadályozhatja meg a cselekvé.st". Babits gyönyörű so-
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-raira hivatkozhatunk itt, melyek az oratórium lezárásában is döbbenetes erő

melhatottak:

....................................... mint Ö sugJa bátran
szólhasSak, s mint rossz gégémből telik,
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik, hogy beszéljek, s meg ne haljak.
Az Erdélyi Miklós vezette előadás teljes 'odaadással és lelkesedéssel, magas
szinvonalon szolgáU,a az új magyar mű ügyét. A Budapesti Kórus,
mint annyiszor, ezúttal is az eWadás pillérének bizonyult, a szólisták közül
,érett, biztos produkciót nyújtott Palócz László és ütő Endre. Szőnyi Ferenc
betegsége miatt Szabó Miklós beugrása mentette meg az előadást. Nyilván ez
a szokatlaa: vállalkozáiS, s Jónás szólamán"lk nehéziSége adja a magyarázatát,
hogy produkciója itt-ott vázlatos volt.
művészi

(L e o p o l d S t o ko w s k i h a n g v e r s e n y é r ő l.) A hangversenyévad
néhány olyan eseménnyel szolgált, melyekre olykor egy életen át kell várni.
Arthur Rubinstein után alig néhány héttel, a megbetegedett David Ojsztrah
helyett századunk egyik legnagyobb karmesteregyénisége, Leopold Stokowski
látogatott Budapestre. Nevét Toscaninié meilett emlegetik: ők ketten teremtették meg századunk karmesteri felfogását; míg Toscanini inkább újraértelmezte a műveket, Stokowski a karmesteri technikát emelte a legművészibb
magaslatra. Még most, élete al,konyán is lehetetlen volt nem csodáin: hihetetlen szuggesztivitását, bámulatos energiáját, s azt a nagyszerű betanító munkát,
mely a Hangversenyzenekarból eddi.g alig ismert lehetőségeket szabadított fel.
Stokowski hangversenyének külön érdekessége volt, hogy beveze1!ő számként Bach a-moü toccatajának és fú,gájának általa készített, virtuóz igényeket
támasztó átirata hangzott fel. Ha nem is tudjuk teljes mértékben elfogadni az
ilyen és haiSonló átiratok helyes voltát, már ez a kissé elnagyolt előadás is jelezte, hogy Stokouiski kevés moztiulattat is nagyon sokat tud adni. Beethoven
VII. szimfóniájának megszólaltatásakor aztán rnegcsodálhaituk, hogy vendégünk milyen csalhatatlan stílusérzékkel közeledik a zenei klasszicizmus világához, s számára mennuire nem jelent problémát ou klasszikus és ro fI!,f.mt!lcw,
zenei elemek különválasztása. Csak ismételni tudom a már elhangzott meqállapítást: sosem hallhattuk még ,a szimfóniát ennyire "karcsú, görögös" formában.
Még az utolsó tétel szilaj, féktelen vágtatásában is érzékeltette vendégünk a
klasszikus árnyalatokat és szinekei.
A műsor második részében két olyan zenekari produkcióban guönyörködhettünk, melyhez foghatót alighanem nagyon sokáig nem hallhatunk m?,jd.
Előbb a Hovanscsina zenekari közjátéka hangzott fel leheletfinom, szuite
impresszíonisztikus előadásban, majd Sztravinszkij Petruskája ragyogó ritmusban, s olyan elhUető erővel, hogy szinte magunk előtt láttuk a vidám farsangi vásár képét, s a beMle kibontakozó tragikus történetet, mely azonban
mégsem teljesen tragikus, triert a háttérben mindvégig ott lüktet a táncoló k
színes forgataga.
A han,gverseny befejezésével a kiizimsés; hosszan, a nagy produkciót s az
egész életművet megillető lelkesedéssel ünnepelte az agg karmestert. Kissé
talán mindnyájunkban kísértett a gondolat: esetleg utoljára látjuk ezt a csodálatos művészt. Búcsú helyett azonban szeretnénk mielőbb viszontlátni a budapesti dobogón.
(F e r e n c s i k J á n o s B e e t h o ven - e s t j e.) Elmúlt jegyzetünkben az
V. szimfónia remek előadásáról emlékeztünk meg, ezúttal a VIII. szimfónia
igen szépen sikerült megszólaltatásá.ról számolhatunk be. Ezt a szimfóniát nagyon gyakran lehet hallani; elterjedt róla a vélemény, hogy Beethoven csak
úgy mellékesen, szinte "félkézzel" komponálta. Pedig a mű a szerzőnek talán
legszellemesebb, legváltozatosabb aikotésa, Valószinű, hogyaművészekből,
írókból, zenészekből és fest1őkből álló tJársaság, mellye,l Teplitzben töltötte
Beeitunreii 1812 nyarát, felviLlanyozta kedélyét, s az élet derűsebb oldala felé
fordította figyeImét. Ennek a "kitárulJwzá,snak" lett zenei megfogalmazása
a VIII. szimfónia. Beethoven maga u,gyan terjedelmére célozva - "kis"
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c:szimfóniának nevezte, de a Hetediknél is többre értékelte. Nem is csoda, hiszen sosem írt ennyire kristálytiszta, szinte súlyta Zanul lebegő művet. "Itt
azután ~gazán semmi feszültség, drámaiság, az egész forma tündéri játékká
oldódik, de játék a magasból vjsszanézve, játék, amelyben sok az emlék, a
rezignáció és a megbocsátás. Innen a szimfónia különös fénytörése, a bölcs
mosoly, mely Beethoven arcuI.atán ,most jelent meg először és utoljára." Ezt
a sok fényben viLlódzó, sokféle életérzést összegező szimfóniát tolmácsolta sorozatá1UlJk utolsó előtti estjén Ferencsik János a Hanqoersenuzenekar élén.
A hatahnas ciklusban «z ő számára is megpihenés lehetett ez az est, erőgyűj
tés, egy utolsó lélegzetvétel a IX. szimfónia óriáso, előtt. Talán éppen ezért
sikerült megszólaltatása olyan nagyszerűen, ezért jelentett ismét akár
a sorozat többi műsorszroma - kivételes élményt. Alkalmunk volt ugyanezen
az estéti Kovács Dénes sataktatanul szárnyaló he'gedűhangjában is gyönyörködni: az F-dur románcot sz6laltatto, meg.
(Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Szemes Mihály frnmje, az Édes keserű Török Sándor Jóéjtszlakát cűmü eLbeszélléooből lkégzmt. A iha,vmincas évek "bélkebeH"'I1yaI1ainaJk egyalk€in játszódó cselekménynek dramaburgiaaíag két pólusa van. Az
egyélket a vidéld Ikisvá,ros eütie képviseli. A szo:kásos évi jótékonykodás ürügyén összesereglő társaság gyűj töget az árvák javára. Enllliek il ",felelös nemzeti akoíónak'' szótlan, s csak a Eilrn utolsó pildanataíban tevékenv résztvevője
az egY'ik árvagyerek, aki mellettük a persely t tartja, s skaratlamil tanúja lesz
a trirsaság belső életének: ez a bepillantás meg zavarja és kétségbeejti a gyereket, és groteszlk, különös cselekedetre készteti.
Ha a rendező kicsitrtová'bb rnent volna a kar-ikírozásban, szabadjára eresz'tette volna gúnyos kedvét, rnelyet óvatos megfondohtsággad egész idő ala.tt csalk
magának bartogatott meg" akkor talán ,egy ",magyar Clochernenle" képe is 'kikeredhetett volna ebbő] a fíümoől: régen várt adósságot törlesztett volna vele!
Csak a hámillnegyed évszázaddal az európai fej:lődéstől lemaradt félfeudáliskispolgárt típuso/k/kal kellett volma va polgári-kispolgárr szerepiőket behelvettesitend. A rnásdlk pólust megszemélyesitö árvaházi fiú, a Imár-már csehovi benyomást keltö árvaházi ;t,an;k és a városi rendőr színészí ala!k~tásu!klka,l is hangsúlyozzák a távolságokat: a városi társaság keresett, minden lépésbern szárnítgató magatartását teljesen eszköztelen játékkal ellenpontozzák. Alig egy-két
szót szólnaík csupán 'a cselekmény során, jl€llenllétiÜik azonban állandóan ott
érezhető.

Fokozza a polaritásban rejlő drámai fesZJüíl!tséget, hogy Szemes sokszor
látvány ritkán alkalrnazott eszközével is él, s a szélesvászonra egyszeore két :különböző képet vetít: külön-külön az önmagával elfoglalt társaság
és az árvaházi fiú képét. Ezzel il szerenesés megoldással jól kifejezhette az
alapnovella jeJ,]eg21eteselIl kettős szerkezetét.
Mindoz persze nem jelen,u azt, hogy az Édes és keserű hibátlan ailkotás.
Kőzépszerűségémelk oka ü!'láJn főleg az, hogya íközérfhetőség érdekében néha
túljátszatják la szercplöket, míndent a néző "szájáiba rágnak", hogy megérthesse
a szereplök magat.art.ását. Hangsúlyozni ugyanis ebben a témáiban kevésbé az
eszközök terén kellett volna, mínt inkább á szándékban, Ebből a szempontból
a i1i1m ott vált a legmélyebbé. ahol magán)l a rnűvészetről 'beszél: rniután a
város "művelt" társasága megtárgyalta a nemzeti szempontok fontosságát a
fiaralság nevelésében, rneghallgatnaüc egy szentírnentálís giccskölteményt, s
a magasrangú katonatísztek, vezető beosztású hivatalnokok és ügyvédek - az
ország "színe-java" - meghatódva és elismerően bólogatnak. Enneik a dermesztő tájékozatlanségnak a fényében érthető a film zárójelenete: az árva gyerok megharapja a kézcsókra nyú] tott kezet. De érthetók mindazolk a későbbi
következmények is, melyekuől a fdlrn már nem beszél közvetlenül, de amelyek
ott seithetök benne.

a

kettős

***
Az a változás, amely a Jíejlett ipall'itársadalomban a férfi és nő kapcsolatárban bekövetkezsk, nyilván csak hosszabb :trávla~ból tekinthető á,t világosan.
Ha valaki ehhez a !kérdéshez nyúl, s el akarja kerülni a divatos következtetéseket, kénytelen a legszükségesebore szorítkoznd enondanívaíójának megfor-

203

málásáoan. Ez a szűlk hatáeok Iközött mozgó, önmagára redukált szemléletrnód'
jellemzi Bo Widerberg:liHmjélt, a GyerekJkocsit, s éJl1Jaikllban a svéd fílrnek nagy
részét, rnelyek máJr hagyományosan ezzel a kéI1déslkörrel foglalkoznak,
A film Ikéit fiŐs@repl6je a társadalom '1egegyszerűbb rétegéhez tartozik, ami
azonban nem is olyan könnyen ismerhető föl, mert öltözködésük, lakásvíszonyaliik és viselkedésük megtéveszei a jéJmtlaillabb nézőt, A gazdasági fejlődés
egyben ennek a. rétegnek az életszínvonelác is olyem mértékben emelte, hogy
anyagi téren a mő teljesen függetlenné vábt, s eltartja önmagát. A párválasztáskéI1désében már főleg az érzelmek játszarnak szerepet, A fJHm azt az esetet mutatja be" arnikor az érzések megszünneüc, rndre a .gyerek megszületík, A gazdaságí önállóságot mint ,tudjuk, nem követi önműködően az erkö'1csi, a szelllemí:
a fiLm szereplőínél is ez a helyzet. A lassan változó helyzetben, a természetes
szabadség adta Iehetőségek 'kÖZlött számukra ,többnyi're a véletlenek s az ösztönösség a lényeges tényezők, A telkmtél1yi ereőJ.csd normák nem jelentenek igazán soha nem is jelentetteIk: - semmit, s rmilklözben ismerkednek az utcáin,
szeretík egymást az autókban, haülgatnak otthon s Jcendőzeüenü; beszélgetnek
gyá!m barátnőfkkel, sajált erkölcsi normátkat ds allaikítgaltj,álk. ÉiletmódjiUk és
rnűvebtségi szintjűk míatt azoniban tájékozódási nehézségekkel küzdenek, s
ösztönös ftélJkezésüik osak a statásztfka összesítésében mutat vallamilyen - még
korántsem végíeges - !j,ráln~t. Nyers, darabos stílusban, közvetlen eszközökkel
rajzolja meg a ,:5iilJm ennek a két szerepüőnek a [ehlemét. Ez a darabosság azonban Ieleplező is: a primitív [é~köI'lben élő két ember képletesen szólvabelkötött szemmel, tapogatódzva akad egymásba, Hazudozással kezdik az ísmerkedést, mert a,z,t hdszdk, ez a természetes, a dülőút szélén Ieáiíftott autóban hamar
őszin!télk: lesznek, de hosszú időre van szükségük ahhoz, Ihogy cselekvésüknek
megfogható irányt szaojanak.
A rendező hétköznapdas táJrlgyiillaigosságlg,aJl áld.ítja össze a történetet: az
események átlagos voltát hangsúlyozza benne. A lány néhány hetes együttlét
után rájön, hogy jövendó gyermekének apja nem hozzá valló, s inkább az önáblóságot választja. A Iiátsóudvarok, garázsok, csckólyforgalrnú utcák és parkoló autók viJág,a a keret; jelllegzetes a fdilrrrre, hogy tulajdonképpen nem IkOillf1iJktus'Olkat rnutat be, nincs egy,iik vagy másik oldal vadamílyen általános érvényű erkölcs értelmében, A láin~laik gyalkorua,tilllag, már senkível sem kell.
harcolnia, amiért nem rnegy férj ihez. A svéd rendező szemében a lkérdéSlIlelk: wsadalornszeríkezeti oldalra sincs roár: a tácsadalom mánden. rétegében előtordul
hat ez az eset, s a problémák illem a szocíádís amtagonizmus oldallá:róil jelentkeznek. Akik a hagyományos konfliktusszemlélet alapján közelítít; meg Widerberg fillmjét, azoknak ez a problémafölvetés banálísnak fest, alkár a gazdag
ember számára a szegénység, Pedig. ez is egylÍ>ajta szegénység: az, egvéní szabadság helyzetében a fiilm szereplőí ké:pteil,elllek arra, hogy éljenek az érzelmeik
adta Iehetőséggel, mert nem tanultak meg ítélkezni. Következésképp a magányt
választják, mínt a filmben a lány. A tulajdonképpen; tetőpont az a jelenet,
mukor a lány megköszöni a fiúnaík, hogy egy éjszakára meglátogaota a szülés
után. A lány számára az egyedüllét megoldás. mert igy is föl tudja nevelini a
gyermekét. A rendező ehhez semmit sem tesz Ihozzá, hanern befejezi a filmet,
nyióva hagyva egy sor 'kérdést, amelyekre k1i.Jki a maga felfogása szerint keresheti a megoldást.

***
Az Elet a kastélyban oímű f'l'anöa fiilm egy 33 éves rendező első önálló
alkotása. J. P. Rappeneuz számára a második vülágháború ilegfőljebb gyerekkom emíéík, atalán ezért is érthető, rníért "imert" a tö,rtén,ellmi témáról t,réfásan
besZJélni. A nomnalI1di!aQ pal1tr=állás idején j.á:t:s2Jódó cselemménybein a vissZJás
helyzetak és V1ígjátéklifoI1duJJatok a lényegeseik, s valóbam ügyes aillkalmazásu!k
sm!kmaQ SZiín:vonalrÓ'l tanúskodik. A ilil\:m IkaPCSán solk: mlÍnden nem jut eszébe
az embernek, s ez bizonyára csak folkozza népszerűségét. A német ,me,g;szálilás és a
háború egyszeruen lkere'talI1yag, ,a 'cselelkményt ugY'anezzel a fáJradsággal a t'atéJrjáJrás idejébe is helyezhették V'olna; minden!ki aza a ll1yugodt tuda,ttail nézheti végig, mintha a fitm ihátterét ~épező eseményekhez; semmi köze sem 'Volna.
(Ungváry Rudolf)
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MAGYAR KATOLIKUS TEOLOGrAI IRODALOM 1966-BAN. Katolíkus
-kiöinyvlldadásunU\. az elmúít esztendőben mind számban, mind pedig súlyban
örvendetesen gyarapodott és növekedett. Lassan-lessarr zmnden jelent&teológiad szakból egy-egy jól nasZIIlJáliható kézikönyv lesz a fbd,rtolkunkban. Ezek meg.ieíentetéséért köszönet !illeti az metéikes tényezőket, a kiadó Szem István Társutatot és az Eeclesíát, vaIllalIl1Üil1Jt a szerzöket, Most hart olyan új munkáröí szárnolunk be, :melyelk Ismét Ö'r~bíte1Jtélk hazad rtooil.'Ógusailll'k hírnevét.

***
Papoknak l'eikoililekciót tartaní hálláltlan feladat. Azokat az igazságollmtkell
újszerűen és vonzóari eléjtik áillíibani, amel1yeket hossZJÚ éveken keresztül tanul'!;aik. Csak a !~á}uIk 'raikódlOtt port 'kelil lefrújni, hogy újra fényesen tündököldenek.
Szombathely aranyrnisés főpásztora, Kovács Sándor, az 50-es évek elején vállalta ezt a háil.latilan feladatot: tizenikét éve rj;a["tja srekvárosálban az egyházmegye
papságálnak a rekollekeíős elmélkedéseket. E2Jelk1ből húszat válogatott ki a papi
élet és szolgálat szentségének témaikölooből és jelentette meg az eil:mú1t év
öszém.'
Az elméikedések ikét időhaltár közé foghatók ibe: 1952. szeptember 15. -'1960. október 3. XII. Pius .korában vagyunk. Egy-egy pápai megnyilatkozás,
körlevél, mint példáJu:l a gyiaJkrran idézett Mystici Corporis, Mediator Dei, Menti
nostrae, Sacra virginitas, Maxima redemptionis nostrae mysteria már felesilIantja az ígéretes jövőt, de zsinatra aklkor még Itthon senki sem gondol. Méglis
aproblémék már fe[crnevürlnek, a megoldások érlelődnek. Szornoathely püspöke,
.az irás és a i1iturg~a embere, az Isten ÖTÖk üzenetének, az egyhází törvénykÖil1y;vmk, az egyidejű romai drányeliveknek, a hazai és a !külföldi !k:eZlélhez Ikerülő drodalommak. segitségével próbrá:l papjadból Imen emberét faJragnd, felk,elveni bennük a vágyat a megújUlIásloo. S ,úgy érezzüs, hogy még azsínat után is
sok haszonnal forg;at~hatja a papság e k!önyv l~jadt.

***
Bánk József c. püspök, győri apostolí kormányző, a kiváJó egyházjogász

most megjelent prédíkáoiós !~ötetéve12 új arcát mutatta meg a papságnak
Negyedszázad alatt egy rtucatnyli jclentőB jogd imsa, 'közülük lhá::rom latin, egy
pedig német nyelven jelent meg. EzreI a művével gondolatokac és buzdításokat
akar I3JdnJ az egyházi év vasárnl3Jpjaira és ünnepeke. Hiszen a püspök az Egyház ihivatallooúanitója, ruki Krísztus ,tekdlIlltélyével hiirdeti az igét, a pap pedig
a püspölk segatötársa az evangélíum hirdetéséban. A zsinati UtuI1gikus ~onstli
túoió 'köOOlerorvé teszi a nóp trészvétclével bemutatott vasár-és parancsolt 00népnapi miséken a horniliét. A konstítúeíóhoz végrehajtási utasitásiként kiadott
irrl5trru,moió s2Jerint a ihomitLia valamtlyer; szemponúbÓil ~if'ejttd VIagY a szerrtínási
olvasmányok ([eeke, evangéíium) vagy az Ordinarium (Kurie, Gloria, Credo,
Sanctu.s-Benedictus, Agnus Dei), iIaetve a JJapi Proprium (Introitus, GraduaLe,
Oftettorium, Communio) szövegét, s e kifejtésben míndíg figyelembe veszi
mind az ünnepelt ihittHJkot,mind pedüg a 'hallLgiatók igélIly;ej,t.
A tartalrrulag és fo=ailIag !kirí:zilSbe jutott prlédd1kációs rendszerünk revízáójára BánJk püsiPöIk maga a,jánlotta 1965. október 16-i zsínatd felszólalásában,
hogy a feílnőtt híveikneik a iJmto,Iikrus hit fő~gazságaci.rt meghatározott időn belül,
például hálrom év allaitt, rnegíelelő rnódon, tervszerűen kellene a szenébeszédékben tudomására juttatni. A ma emberének a szentírásra tárnaszkcdő, az
eleven éűetet szemmeltartő, emelkedett stílusú, példás élettel aláItáJmasztoút
szeritbeszéd imponál. A szerző ezt a Ikönyvet többéves ig€IhJi,rdeltése eredményeIként adija p1apltest:véreikerebe a prédíkációhoz és eiLrné~kOOésihez segítségül,
Isten esztendejének rendjében, ádventtől ádventdg, beszőve az Úr a Boldog&ágos Szűz és egy-1kéit jeles,elbb szent ünnepét. Alkallffia[lJkéTI!t egy-ikét váz1Jat,
lllélháJny gondolat ad eligazátást a továibibi m'llIlikáihoo, a ikilJasszikus péLdák mellett
a mai életből vett képeik is helyet 'kapna/k, a haZiali és a kJÜliföilKlii katoH.kus és
t

2

Kiovács <Sánldor: ~sten embere. S"e:nt Istv<áln TáJrsulat, 11900. 007 o. 6(;>.- Ft.
Báink József: v:asá:=poik-üJ1Illepna!PO<k. <Srent Istv.án Társulat, ,HJo&6. fl212 o. 95.- Ft.
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nem-lka~'US irodalOlffi

gondolkoztassanak.

nagyjai is megszólalnak, hogy egy-egy somkkal el-

***

Radó POI1dik:árr1p A kereszténység szetit könyvei című kéltiköte,tes munkája
majd 40 éve, 1928/29-ben, Szentiványi Róbert A szentírástudomány tankönyve
című

könyvooelk ötödik 'kiadása pedig 20 éve, 1946~'ban jelent meg. Az azóta
esztendők a bii'biliikumiban szinte a legi~gaWmasabbalk: voltak. Katolikusok és protestéosok, ortodoxok és zsJ.dóik vállvetve kutattak, dolgoztak a
Könyvek Könyvével kapcsolaoban, fej,tett.éik meg és tették közkinccsé a leleteket. Kol'UlIllk szentírástudományában a legtőllb az átéotékedés: az új dokumentumok, eredményeik ezerves beépítése utálll majdnem napról niapra tapasztalható a változás. Szö1'ényi Andor professzor első, ószövetségi vonatkozású
muníkáját a Psa~men und Kult im Alten Testament című ikJö,tetét 1962-ben adta
Ikri a SZ€Il1t István Társulat, Most megjelent könyvéveü" a modern szentírástudomány megáhlaprtásait akarja ősszefogladmi és olvasóival megismertetní. Több
mínt hatszáz lap terjedelmü rnunkája a klasszikus értelemben vett íntrodukcián, bevezetésen túl bilblliai teológíát ad. Első részében az újszövetség világába
vezetri be olvasóít a kánon-, a szöveg- és a kor történelméri keresztül. A második Tész a speotálás 'bevezetés az újszövetség 27 szerit könyvébe.
Szörényi professzornak sokszor kellett könyvében mítosztalanítást végeznie.
Az olvasó számára talám a]egll1a,gyoibb élményt a kortörténelemről szóló fejezet jelenti, meg az újszövetségi imrtok korszeru elemzése. Az újszövetségi kortörténelem a legújabib iIDutatások fényében foglalja össze Jézus életének kronológ1iájárt, viJ.ágítja meg a szenvedés-történetet, i~t el az esszénusok és a holttengerf -tekercsek kérdésében, valiaJmiinJt 'bemutatja a messiásd eszme fejlődését
és eltorzulását az Ószövetségben, A specíálís bevezetésben két fejezet f1igyelemrernéltó: Jézus Krísztus és a négy evangélium, valamint Szerit Pál élete.
Ezekben is 'i:2lgafunas !kérdések kerühlek élő: ki nekünk embereiknek az Emberfia, a műfajkutatásli vagy formatörténeti rnódszer, az evangéliumok ,eJl'21'1rnondásaí, !keletkezése stb. A hittudományi főiskolák hajlgatóí hasznos kézikönyvet Ikaptak ebben a munkáoan, a papi továbbképzésihez pedig elengedhetertJlen Szörényi professzor könyve.

lepergett

***
Kiadásliévül borítóján és címlapján egyaránt az 1965-ös esztendőt tünteti
föl, megjelenése azonoan az 1966-os évre tolódott át egy hasznos szemírási szemel vénygyűjteménynek.4
Kis munkaközösség fáradságos rnumlkájámaík veredrnénye ez a két kötet. A
negyvenöt ószövetségi szerit köncvv az utóbbi évtizedekben a szakemberek, régészek nyelvészek érdeklődésének gyújtópontjába került. A választott nép
történetét egyre jobban megismerve döbben ,rá az ernber arra, hogy az Isten
milyen különös gondoskodással és szeretet.tel vezette Izraelt, hagyta meg őt
fajának gondojkodás-, érzés-, és cselekvés-világában, de ugyanakkor ápolta és
fejlesztette benne a tiszta rnonoteizmust és rrnunkábta rndndenbcn üdvösséget.
A két Ikötetaz Oszövetségből hoz alapos magyarázatoklkaleHát,ott biísé'i2:'2S
szemelvényeket. Nagyon szükséges 'volt már ez a rnunka, hiszen közel 40 éve
jelent meg a Szent István Társulat szeneírásbizottsága azóta már elhúnyt tagjai, Aistleitner József, Iványi János, Pataky Arnold, Takáts Ernő által előke
szített háromkötetes, jegYLJete~kel ellátott teljes magyar ószövetség-fordítás
1930-34 között. új fordításra a 'kívá'ló bí.blikus szerzők nem válllalkoztaik, csak
a régies nyelvtan! alakokat a rnost használatban lévőkkel cserélték föl, s ott,
ahol a fordítás a latin szöveget hozza a főszövegben, amnak eltérését a héber
szövegből jegyzetben adva, a kiadók ezt a jegyzetben lévö szöveget hozzák a
főhelyen és a tőíe eltérő latin szöveget a [egyzetben.
Szinte az egész ószövetség míndrnádg a Iegproblematíűcusabb szentkönvvgyűjtemény. Nem egységes irodalm rnű, nem egyetllen szerző rnurukája. több
• .szörényi AI1Jd'or: A bdJb1La világa. Ecclesia" 19€6. 634 o. 120.- Ft.
• Adámtói Krisztusl,g az ószövetségi Szentírás útján. Szerit István Társulat, 19!J'5. 498 ée.
379 o.
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~1l5.-

Ft.

évszázad terméke, s az Mok IfolyamáJn ~ SOk váJ1Jto:zJásnak valJt alávetve. S
most e'bböJ. kell kihámomia a mai kor tudósának az Isten öröküzenetét az emberhez.
Alkik már iI'égen tanulták a szentírástudományt, azo!kJnak az I. kötet be\'€Z€ItJő néhány fejezetének átolvasása után az az érzése támad, hogy mennyírerevideállill1iakell edd~gü Ismeretenyagát: le keliLfejtellie rola míndazokat a koloncokat, melyek nem állták meg az idő és a tudomány próbáját, melyek akadáJJyoz.záik [ényeglátásunika,t. n~en fejeZJetek ikmönösen a bibliai teremtéstörténet, az ősszülők története, az emberiség östörténete, A ItováJbbi fejezetek a pátrránkák, a szövetség, a próféták korával fogílalkoznak és az olkta,tó könyveket.
mutatják he. A szerzők nem ,fé~'I1ek a problérnáktóí, azokat bátran és tudatosan fölvetve, a tudományos kutatások eredményeinek felihasmáJásával próbálnak katolikus magyarázatot adni. E mű nagy nyeresége a -teológíaí oktatásnak.

***
Gá~ Ferenc, 'a dog:mamka, az alapvető hittan professzora

UJ könyvében>
ismét egyszerű emberként beszél embeetársaíhoz saját piJ.1OJjlérrnálir61, a világnézetével kapcsoilatos 'kérdésekről. Azt a hitet ébreszrti,mely az Istennel való
személyes találkozásból fakad a kegyelem vonalán. Vilálgrné:reti előadásait négy
nagy főcím alá foglalta egybe: A hit ajánlása - Isten a múveiben - Az ember és az erkölcs - Látószögele a keresztény élethez, Ugyanaz a közérthető
nyelv, egyszerű fogalmazás, rnimt -eddíg; nagy sikert aratott könyveiben (Katolikus hittéte~ek és Idő az örökkévalóságban). E,gy-lkét fejezet különös érdekIődésoe tarthat számot: a f~:Lozófiai istenérvek értéke, az anyag a teológus
szemléletében, a lelkiismeret és a szabadakerat,
Itt IkclJ megemdítenünk, hogya Szent István TáJrsuUa,t a könyv szerzőjének,
Gál professzornak fordításában 1966 karácsonyán jelentette meg az Egyházról.
\iZÓ~Ó dogmatikus konstítúcíót.

***
A 111t szemével köri1lnézn,i a világ1bajn - ezJtí,l'ha'tnálnik fel mottóként,
Szennay AJndrás pro:llesszm könyvére" - íigy tájékozódni és másokat is tájé'~. His:1JElIJ. a keres~y embemek rníndíg készem kcl:l állnia arra, hogy
a benne lévő reménység okát mások számára megvílágítsa.
Kötetében a szerző 1952-65 között írt 19 tanulmányát gyűjtötte egybe. A
"szellerrnd börtön" 'kapuja tárul föl napjainkban a teológia és élet dialógusában.
Eblben a daalögusoan elsősorban a földi realitások, a keresztény rnoralítás és
egyházunk szerepel. A hívő embernek a földi valóságokat helyeslem, keH érté~e[il1ie, állást kell Iogilahnia a rnurika, a technika, a család, a faji diszkrtrnlnáció kérdésében.
Korunkban a keresztény morálteológia keresi kibontakozásának útjait,
bogozgatja hitünk, jótetteink és bűntudatunk világát, 'kifejti a katolíkus tanítást az atomhámorúval kapcsolatban, elígaeítást Igyekszjk adni a gyógyszerek
helyes használatáról, a phanmacosóphroszünéről.
Egyházunk önmagával és az őt körülvevő fejlődő világgal kénytelen szembenézne.
Szennay professzor könyvének utolsó részében néhány évfordulóról emlélkel,iik meg: Aquinói Szetit Tamás. Darwin, Kierkeqaarti, Chesterton és
Newman.
. Eze'kben.~ :k'i~ ~anul~nányo:k'~'an talál ahkalrnat arra, hogy mínd a katoltcizrnus solkszmuseget, rnind pedig a .minkct körülvevő vHág gondolkodásár

bemutassa.

* * *
Összefoglafásul megállapíthatjuk, hogy mímd a hat rnű nyeresége hazai
teológíaí .irodahrnunknak, A könyvek a II. vatik,ooi zsinat előtt és alatt íródtak
arinak szelleméből, határozatadból több-keveseobet rnerf.tettek. A zsinati ju~
; Gál F'ereric: A hit ébresztése. Szent István TtLmuJat, 1.006. zss o. 34.- Ft.
• Szenna y András: Teológda és éLet. Szent István, TársuLat, 1966. 302 o. 53.- Ft.
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bneum évéIbenl:áttaJk napVli,lágot, lmintegy színtéeísét vadják a zsinat ellŐtti és
alat1Ji teoíógíánalk, A n. vatíkání zsinat doíeumenruma; (szárnszerímt 16), nemesalk a fennálló helyretet rögzőtették, hanem IktijeJJöLtélk azt az irányvonalat is,
.amít követve 1ket1l előre haladnunk. Teológíad írodalmunkmak ezért az ehkövetkezendő évemben előrenézően kell az ÖI1ö1k igazségokat rneghírdetaue, a nehézségeket, kérdéseket őszintén, kertelés enélkül :töltár:nia és ra megoldásokat
keresnie, a hit ikérdéseit a road rtudomáJÍly nyelvén árt ImegJkJöneUtJve. A zsínatí'
okmányok lefordiításáJn és magyarázatán .túl - mely igen SÜl'giŐS és elengedhetetlern föladat - teológiai irodalmunkban van egy-ikét olyan terület még,
amelyen már lI1agy szükség lenne új kézikönyvekre. Ilyenek a bölcselet, a
azocíoíógía, 'a morálteológía, az egyetemes és magyar egyházeörténet stb. A világszÍJnv1Qna1horz valamennyí rbeológ;iati táJr,gyrban mielőbb fől ked,l zárkóznunk.
(Kovách Zoltán)
Rónay György: TüKÖR ÉS TŰZ. Két évvel A város és a délibáb megjelenése után új köteirtrtel* lepte meg Rónay György olvasóit. Kötetében van néhány egészen tiszta, színte ImrlistáJlyszerű vers, rnelyek míndenekelőtt eszköztelenségükkel tűntek ~i, li egyútta; jedzik azt is, hogy Rónay költészetének épp
ez az eszköetelenség lesz egyik uraJlJlwdó VOII1ása. Az a vonal, melynek mentén Legletisztultabb, legérettebb versei húzódnak egész költészetét tekintve is,
abban a folyamatban, rnelyet már hét kötet fémjelez.
Három és féi! évtizeddel ezelőtt j€ilenrt meg Híd címrnel vékony kis versesfüzete, hangja ra magabiztos rifjúságé, patetikus és dagályos. De a sztnte még
kamasz-költő somiban és képeiben ott érezzük a későbbi Rónay önfegyeImért.
S aztán költészete míntha nem is lenne más, mírut egyre tudatosabb szembefordulás a Híd VIi1rágával. ÉrdeIkeS adaléket nyújt itt Rónay és Illés Lajos nyilvénos levélváltása az Új Irás hasáoíafn 1962-,ben. Csak egyetlen gondolator szeretnék belőle kíemelnd, A VÚJta Illyés Gyulla egy1ik verse körül folyt, melymek
végső fordtrlatát Rónay "e[öregyárbott elemnek" nevezte, Illés Lajos azzal védte
lllyést, hogy ez a közéleti IköJJtészet alapveúő joga: a rootOl'iikus fordudatok alkalmázása. De RÓII1aY azt vallja, hogya 'költő nem vádhat "föJiényes rhétorr-á'',
aIkIi. a proIbJém.áIkJra rárnondja a kész ~igtra.mIl'lát,lhanem snülije meg, élje meg képeiben a választ. KicSIit ars poeticának is ,tekin1fuető ez alevé1vá[tás: 'RónaY tisz..:
fuló ikJölrtésZle'télben II1iÍI11cs trölblbé helye a "rrlhétornak", ebben amínd határozottabb
'kJörvOll1al.akat öl,trő kJöltŐiÍ vilá~n csaik a 'krástáldyá rakódott élmény kaphat hangot. A vafíornás csak közvetve tör fel belőle, s a kép szerepe megnövekszik. Líraja
miJnd zártabbá válik, záI1kózotrt soraiban egyre több a kimondhatatlan, s lassan a Iért egy sZJőllőszembe is beled'ér. Kép,i költészet ez, melyben a kép valóságosaob a valóságnál, s a Tükör és tűz Jegértékesebb darabjaí is azok, melyekben ra vaíóságeíemeíc valóban képpé és a képek valósággrá asszirnidálódnak
(Zene, RouauU). De hogy ez mégsem valamiféle posztímpcesszíonízmus, bizonyítják ebben a kötetben is tisztán szóló valóság-versei (Les InvaUdes).
Sokoldaéú 'möItésziet Rónay költészete, s genreaJJógliiálja ds több ágra nyúlik
vissza. Egyik ága kértséglkívi1l a modern franoía Iím, mely a fiatal Iköl,tő szamárra valósággat felszaoadftó erejű vollt. Ez a felszralbadu1ás sokban hozzájárult
pcézísének ikrilbontakozásáJhoz, a felszabadulás - tadán épp Valéry, mint Vas
István gyanítja - , mellyel nyru~odtarn hajolhet a nagyon ds kézzelfogható valósá@j;ól az albsztrakaió felé. S formavalágára Apolldnaere gyakorolt kitörülhetetden lhaItást, a kü1sődilegességek<tól a 'lélnyegi,g hatolva. Nem is hatás ez már:
az érett költő benső, aillkati rokonsága ez a iÉI1anda képvers vezéralakjával.
(A trójai lányka, A viláJg legszebb cLélel15ttJe). De 'a Partuisse, a poésie pure
mínd egy-egy motívum ebben a firancia hatásban, mely azonban csak az
~gyiJk

lág.

Mástiik ágon a Nyugat két nemzedékének hagYOimányadihoz ka,pcso[ódik, a
formarmŰ'vész, az raJI1r1Jikos, a mély gondo1atiságú, sőt val1ásos iBaibri1sho.z, a sZHg,gartotrtabb, néha jártékos Szabó Lől1inchez. De 'Va:II1 ,rokon hanrgjja a hervadó ligetel.k Berzsenyijével (Sá'llgul lassan), az Qszikék Aranyával (Dalocska Szársz6n),
a természetet átleThesítő Vajdávail II a panrteiszUkusan meleg Kosztolányival
.. Tükö'r és
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is. S emellett a hagyomáJny me1letlt verskuLtiÚírájáJt, művestségét, költészetét
szí:nezli. a iliaJtinos - róma:i és kmaf'rancia - művészet. S mandezek rnélyén és
hátteré!ben a szírnbolízmus lI1agy élménye, Ez nemcsak abban nyilvánul meg,
hogy ikedIveli. a szimbóilrumOtkat, hiszen jelikép lI1é1ikül talán nincs is Ikö1tészet,
hanem elsösorban aiDban az érmkell1yséWben, mellyel a vi[á;g mozgására reagál.
Csaik !kJi'I'IaJgadott példa az Almafa Szársron cÍlmű költemény:
Ritkább lett alatta az árnyék.
Letörött két ága, de áll még.
Valamire vár még.
Egy végső gazdag termésre talán.
De cSQ)k egy vadgalamb zokog a fán.

S ez a szíenbolízmus énleld eggyé verseiben a racíonehzmust a mísztíkával,
a gondoíats lí["át a [átomással, la lI1yugodt pátoszt a játéllross~gal.
Ha megiPróbáljuk magull1ik elé áJUitani Rónay lkJölWd Úitját a Hídtól a Tükör és tűzig, aikkor ikrutészeténeik már említett "fels'zabadulása," lI1yomán míndenekelőtt a Mbornelőtti évek ,,s'zaibállyos" haogütését !!relil megemLítell1üi11Jk, a

színte iklasszíiJkusan verselő köítöt, Az 1945 utáini évtized élrJJeld meg "Urai reaIízmusát" (Tótfalusy István), ez teljesedik :ki a Nyár verseiben, a bi[11JoikáJn széttekírrtö gazda a bőség tudatában mérí föll hazáját. A T'ÜJkör és tűz vtlága azonban már nem a finom rezdülés ű 'költői lélek melegségre vágyó, melegséget sugárzó nyara. Rónay új kötetében a legnemesebb esiköz az eszköztelenség mondottuk bevezetőül -, s ezek a szinte kemény tisztaságú sorok, ezek II sokszor már ikd"mélet.Ien képeik egyre több versében a végső IkéI'déseIDkel való
szembenézést [elzí'k, Egyik !Legmegrázóbb költeménye az auschwítza Tátogatás
emlékére kódott Ozwiecim; több, mint emlékezés ez a vers, már a téma maga
isáil,talánosftó erejű. Hasonló probbémát ragad meg A varsói örökimádás, sőt
a Christus Frasobliwy is, de még inlkálbb A tenger, a szél, a hajó dmű "helyzetdal". Mert nem is helyzetdall ez már, önvalíomás, André Breton idézett
mondása: "BíZ2JM a rnonmolásban" - életprogrammá szélesedik: "Bízom a
benti mormolásban."
A Tükör és tűz Rónay "le@kawliikus,atbb" kötete: vahlomás a httről. Rónay
szer\lresz'bi. köteteit, valamennyi új kötetébe iielvetlt ,régli. verseket, olyanokat is,
:tri~ már szerepelteíc más ,kJörtetben: mánden IIDöteténetk van egy alapvető
programja, mondanívalója, s ahhoz mérí 'régi és új alkotásait. 8 ez kmönösen
a:Láltámasztja fentí áLl:ításu[1jka:t: a Tükör és tűziben elsősorban a hiJté!röl vall a
költő, I<gy kap helyt benne katoídkus Líránk néhány igen szép, talán a legszeb'belki közé tartozó darabja, olyanok a fent már emlftebtek meillett -,
rnínt a Kövek és kenyerek, a Ninivében, a Hat vers a korintusiakhoz vagy a
Fényben élni.
Vallomása hátterében az emberi történelem Iegiszonyatosabb perceit idézi
a 'köLtő, a gázhaláhba indulők rettegése és a tűzfalak közt riadtan csapongó
trójai lányka" nemcsak humanista elkötelezettségéről tesz tanuságot, de' ezeknek a ikélpeklnek az előterében iha.táJI1O~tab.b ikOlIltúrokat kap az ."Úr városa" is.
(Pályi András)
SZűLÖK:F;s TARSADALOM F'ELEJL08SÉGE A HULIGANI~MUSÉRT. A
hUJ1iganizmus vtlágprobléma lett. FoglalikoZil1ak vele pedagógusok; pszichológusok, a sajtó, a film, az irooaJlom. Legutóbb az Unesco CourieT is tanlUl1Jmányrt;
közölt róla. William C. Kvaraceus tollából, aki a lI1emzetarozi szarvezet egyriJk
szekértője rníndazokban a problémáikJban, :melyek az ifjúsálgJnak a társadalomhoz való viszoll1yával kapcsolatosak. A szerző egyélbikénIt la medfordí (USA) egyetem tanára,
'Bevezel1Jőben elmondja, th.ogy la IhUlligani:lJlll1U5ll'a jófOil1II1ián mínden nyelvnek
megszületett már a maga iküJ.ön tkdIfe'jezése, amivel Wyall1 illiatalJoikat nevez, alkiknek víselkedése és íz:lése gyanút és nyugtaJ1anságot 1ke1Jt. AII1g1iáiball1 példáruJ.
teddy boyok, Hol.landíábam noze'm.oeID, Svédországban skinn knuttarolk, Frall1ciaországban blousons noiTs, német IÍeIOOleten halbstarken,Japániban mambo
boys, OlaswrszáglbaJn giovanni teppisti néven emllege1Ji.1k 'őket. A Iklö7Néleimény
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gyakran úgy tekint rájuk, rnímt :Iiiatal bűnözőkre, jóllehet képtelenség lenne
azt áJlHtalJ1li, hogy egy fiatal leány vagy fiú azért, mert szeretí a rock'n'roll
rnuzsíkát, a hosszú hajat vagy a bizarr ruházkodást, máeís a bűnözés útjára
tért. BiZlOJ1Yos azonban, hogy meglehetősen eltérőek is a vélemények a kű
lönböw országokban arra vonatkoeóan, hogy kli a bűnös és ki nem. Kairóban
például az is "bűnöresne!k" számát, ha va,laiki az utcán cigarebtacsíkkeket gyűjt.
Indiában a esavargást, Hong-Kongban az engedély nélküli házalást róják terhükre és büntetik meg érte őket, noha itt joggal rnerül fel a kérdés, vajon
nem a nyomor, a magulora hagyottság játszik-e közrc ebben. Az af'ri'kai 01'szágokíbari bűnözőknek rtarfák azokat is, akik az otthon íratdan törvényei elllen vétenek, tiiszteiLeUenséggJel, engedetlenséggel. A fiatalok bűnözési statiszt~kája így megtévesztő is lehet á:lJlapítja meg Kvaraceus - iha nem ismerjülk vétkük természetét. Am még ágy is kétségtelen, hogy a fiatadlcorl bűnözé
sek száma általában rnímdenütt növekedsle. A vétkek: lopás, vandalizmus, vagyonséntés, kisebb zsarolások, durvaság, naplopás. erkölcstelen és ííletlen viselkedés, részegeskedés és kálbítószerek élvezése.
A világ nagyvárosaiben napirenden van, hogy teen-agerek, "tizenévesek"
- tőbbnydre célóalam, gyökértelen, nyugtalan és' foglalkozásnólkülí fiatalok galeríkbe verődnek, talláilllcoznalk. V?JI1 galení, amelyik gyílkosságot is követ el,
a lmá:sdJk vétke csak annyi, hogy járókelőket inzultál. Lengyelországban vonatolkat romgáltak teljesen érthetetlen okoikJbó1. Kanadában privátkukúsokba hatoiLtak iLly,en csoportok, arnikor a tuilajdonos nem voLt otthon, és bútorokat csonkftottak meg, anélkül, hogy bármit is elloptak volna. Argentfmában kávéházakban inzultélták a: vendégeket, parkírozó kocsikat tettek tönkre. Manrláoan
ablakokat, 'kitra:k:aJtofkaJt törtek be. Detrod bban egy 15 tagú "gang" rá1kén)'lszerttette a kdsebb gyerekeiket, hogy fizessenek 5 centet, !ha rnolesztálás nébkül
akarnak rnermi és jönini a :helyii mozíból, Indaában fiúikból ésláJnyo!kb61 álűó
gallerik szeszes litalokat és kábí>tószerelketcselffilPésztek.
A fiánakorú bűnözőkről régebben készített keresztmetszeteik arra utalnak,
hogy ezek a gyermekek szegénysorsúak. Újabban ez a tendencia gyökeresen
megváltozott - írja Kvaraceus, rnert ma már SZ;:ln10'S jómódú csalúdból származó gyenmelkváJBk bűnözővé. Francíaországoam "blousons dorés't-nak (aranykabátosoknak) mvjá!k a gazdagabb családból való hűnözöket, szemben a
,,'1JlousOlns noirsv-ral (feketekabátosok) a szegénysorsúakkaí,
A bűnözés rnegelőzését, vagy elfojtásat nehezüí, hogy vannak olyan fiatalok, aikiknek garázdáhkodása sohasem kerüd nyidvánosság elé, mert szüleik, vagy
iskoMjuk védd éílket.
Sokak szerínt a Ibűnözések okát a moziban kell kisresni, mert egyes filmeIk d:ics6í.tenJi Játszanak a társadalomellenes magatartást, A tanulmány szerzője szerirrt azonban a fiJme!krtit:káJn indítanak bűnözésre, Ennek ellenére bizonyos, hogy sok fliliffi és televízióprogram károsan hat a gyermekekre. VádoljáIk a detektívregényeket is, de rnimdez túlságosan egyszerű magyarázat lenne.
Elterjedt véJeményaz is, hogy a dolgozó 'anyák távolléte a csaJ1ádlból segítJi elő
a bűnÖzést.Ez serm bízonyítható. Okul hozzák föl a családok szétesését lis, de
ez sem mdndíg ihellytáJ1ó, mert a gyertmelk kjJődéséhez nem az arpa és az anya
pusZJtán fi7JiJkai je1EmJé1Je szükséges, ha rteháJt a szü[Ok együtté1nek ugyan, de
a ilégkör feszüLt és boldogtalan. ez éppoly káros Ilehet, rruimt az egyik szülő
hdámya. Nem áilbalálnos ok a butaság, az elmaradottság, a kisebb íntellígencía
sem, hiszen soik :tiiatall bűnöző nagyon is éleseszű a maga területén. A tudósok
elV1etd1k az öOOkJlés elméletét ds, meet a vizsgálatek szeránt sElIllki stncs predeszlfJiJná.Lva arra, hogy bŰll1Ö2JŐ vagy gonosztevő 1I€Igyen. Némelyek. véleméni}'€ az,
hogyEUJrópáJban a háiboll'Ú váltotta !ki a bű:nözések IlliÖvelkedését. Angol 'kutam.sok amníban azt 'bizonyítják, hogy e2Jeildből a háboDú által éIl'iintett gyermekekból, akilk ma j)iataJ. 'relnőtJtek, semmivel sem több a bűI1JÖző, lffiÍJIlJt más kJorosz.táilyolkbóJ..
.
Kvamoeus prod'esSZOll' ezutáln tiőbib eset reszretes megviláglíibáJSa IllYOmáIn
oda Iköve1Jkeztet, hogy neon egyetlen iffi~tároZ()tt, haIllerm töbíbféle és sok tényezőt kell smmíltásba venni. AImeiLlett minden esetet kiilőll1iállóan keilll megítéilJni. TekJinte1lbe kell venni a gyermek otthOlIlli éIletét, 'Í5kolaii. probilémá'it, SZIÜleive1l való VIÍS2JOOlyát, saját leilaciviJág,át és szemé1yii.ségét. Készen ~etünk azoo-
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bain arra, hogy még az IilY€!!1 alapos iköriilteikintés sem myújt iIIlIÍndrig kiel1étgJítő
feleletet a problémára.
lJétleJoo:Lernmk egyúk elmélete úgy szól, hogy a bűnözés a serdülőkorban
elszenvedett Ilmdwoolk eredménye, Egy másik elmélet szerínt; a fiaital'kori bűnö
zés a lázadás ~itfejezése, éspedig nem valamíért, hanem valami ellen. Lehet,

hogy a gyermek a szerétet Ihiányát tapasztalja szüled részéről. Hibás lelhet a
bánásmód, vagy egészen egyszerűen a gyerrmelkllleik 'lehe1Jnek önmagával kapcsolatos kétségel. Számos IÍfjú, akí IOOzonytalan örumagában, aggodalrnaít azzal
esihlapétja, hogyagressZlÍ~é válilk. ílVIIi.nd€!!1 bűnözőről megáil:lapírtJható, hogy
agresszív. Az agresszió kül1Öill!bözőképpen ny:ilvám.ul meg: lehet szóban, destruktív tetteikben, lehet szeX!uáJlis is. Az 3Igtt.'I€SSzió li['lárrlyuílJha't önmaga, a világ, vagy
míndkettő ellen.
A !legtöbb smlkemiber megegyezik abban, hogy azokiban a gye['\melkefkben,.
akik úgy érzilk, hogy nem szeretek Bket, súlyos kám tesz a szerétet hiánya" akikor is, ha CS~ ők lkéJpZEaIik. A gyernneikúgy is érezlhetd, hogy Szülei szeretete
nem állandó, ésfelételelkhez kJö1.1Ött. Ha egy 6 éves gyoomeik:Jnek ,fol1yvást azt
mondogatdák, hogy ha jó lesz, szeremi fO'~áIk, csoda-e, ha a gyermek arra
gondol, hogy szüleí szeretete megigért jumIom, nem pediig' természetes és állandó érzelem? Az ebből eredő félelem azrUlm agresszfvrnagatartásra vezethet,
és megíndul egy IhosszlÚ körfocgás. A gyermek, akit, inem szeremek a szüleí,
úgy érzi, eláru.lták és elhagytálk. Rendszerint az 'Ílyeneikiből kerülnek IkQ a 1"08Zszumevelt gyonmekek,

Egy lengyel szakértő szerínt a hulígandzmus dsmérve az, hogya fiatal €!I'Ő
szakkal maga aWá akar rendelni másokat, ő maga azonban nem rendeli magát
másolk allá, ElltávoUtják sorailklból azt, alki nem 'bí~ja az ivást, aiki alulmarad
a verekedésben, aki szentímetálíssá váliik egy lány rníatt, bármiféle érzést
mutat IbárrrniJy vonatkozásban, va,gy Ikomolyan hasznád "nagy szavakat". A huligán számára az eszményi élet az ösztönök k;ielélg~téSle.
Kvaraceus maga is ezen a nézeten van, annál is irikább, mert tapasztaiarí
igazság, hogy semmisem 'izgatja Úgy az iÍf'jiÚt, mim önmaga álílJftása és igazoIása; küzd az "én" uralmáért, Ennek a természetes hajlarnnak elfajulása
amm, ~hogy egyes f'iataílolk több értelmét ,1á1tják a :~UIk igazolása érdekében
amlalk, •hogy ibűnö:1lŐklké ~áljanak, mdnt bármd másnak, amire a szülők vagy
a tálrsadalom l1eihertőséget :kJfnlálll'lalk neki,
A szülők, aikik elmulasztottak ~aIlallIlit IgyerrrnelkÜik íeányában, ezt gyakran
észre sem veszik, Leköti öket a megélhetésért való küzdelem, a gYEll1melknek
lOOIl1 tllldnalk kellőképpen utánanéznd, tanácstalanok abban a tekintetben, hogy
miJt lis keldéne tenniük, talán mert nekik rnagukma'k sincs eligazító tapasztalatuk, a saját gyerrnekkoeukbóil, S irtt nemcsak azokra a szülőkre ke1l1 gondolni,
alkIiJk a "silkátomk" táján élnek és nincs mít megosztaniuk gyermekükkel az
élelmen kívü]. A mai gyermekeik ugyanis már nem látnaJk feJJtéU'en eszményt
a szüleiloben, noha szül~ét érzik annalk, hogy szüleiket mirrt mintaképet utánoihassáik. Ha a szülők passzívak, ha sem az apa, sem az anya nem jelellliÍt
meg szemüteben bizonyos értéket és nem rtanlÚSlft ikötetleze:ttsé~ket az életre,
aikJkor nehézzé válik a gy€!l1II1€lk számára, hogy megfelelő képet alaikHson k,i
önmagáról és a rköv,etelf1diő magatartásról.
A család tehát súJ;ypont a gyermek számára, de a gyermek azért a ~üJső
viJág iránt S€IlIl érzéketlen, SOIk 1Já['IsaJda1imi tén'l'eW hat életére, s mély benyomást kelt benne. A társadalomban elszenvedett ikudareok éppoly zavaróak,
mint azok, amelyeket a belső bi2ltOll1ság 'hiánya oIkoz, küJJÖlIJJös€l1l aJIIliÍkor serdÜl1ő korba jut. Túrl gyaJku-an táJmad zaVaII.'Ó elI1enrtJét aköZlÖtt, amire a ;!jelJl1őttek
tanítják, s amit ő lát, hogy azolk cselekszenek. Elgyilk percben ffi€lghüntet:iik,
mert hazudik, ugyanakkor rájÖill, hogy a fellnőtteik is hazudnak. Elbből a['lffi
következtet, hogy valójáJooJl1 nincs is jó és rossz, csak aJbbm van kJülÖlIJJbsérg,
amt a felnőttek tehetnek és amÍJt ő ,tehet.
A huli.gaJnizrmus leküzdése telhát elsősoriball'l a család belső éIeténeik: ~sz
fJégesebib a~at.~uilásám. fordul :merg, de nem Ikőzörrnlbös tényező az a táIl'Sadalmi
közs.zcl1ellIl sem, amely erik:öilcsi e&ZIlIlényeiknek hódol. Ezt a taJnu1ságot sZŰI1het
jük le Kvamceus professzor tanu1málnyából, ,amelyet nagy ernberszere:tet és
az Hjúság megértése hat át. (N. Paleta Éva)
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LES NOUVElliúES LOIS DE L'ÉGLISE SUR L'INDULGENCE ET LE JEüNE

par MIÍ\hály Medv,igy
L'auteur; professeur de théologie morale a I'aoadémíe des Píaeístes de
Budapest, pubiLie UII1 'b1oof commenteire sur les deux eonstítunons apostoldques
du pape Paul VI récemment parues: "PoeIlllitemini" sur la díscípline du [eüne
et "lndUll€Jentiwrum doetrína" sue la cause des indulgenees. Non seulement il
anal~se le contenu juridíque des deux docu:ments pontífícaux, maís il souli~e
la nouveüe $PirituaLité qui les mnpreg;ne.
La révísíon des índulgences et du ,jeune S'iiII~POsait déja des l'Époque de
'laRéillomnle. Au début, Le mouvement de Luther se rattaclhai,t au scamdale des
aumönes d'imdulgenee de Mayence et c'estreíaeívement a l'affaIi're des saucisses de Zürich que les íntenttons réformateíces de ZWinIgJ1i om été rendues éviderrtes. Les rélfomnateulrs avaiént V1U [uste sur ce pmnt que I'índulgence incorisídérementpropegée conduít a 1'affai.:b1i.ssemenrtde l'esprlit d'expíation personneliLe, et que Ile [eüne, privé de eontenu linrtérieur et de 1i'berté chrétienne peut
dégénecer en fomna1isme pharísíen. Le Ile Concile du Vatican, ayant pour but
la ~<J<t:me de La vie cihrétienne aussí lbien que ille rapproohement oecuménique
des Ichré1liens séparés a rendu opportune la révdsíon par l'Eg;1ise des indulgenees aussí bíen que du [eúne,
La constítutíon "Indulgen1liaJrum doctrína "déteIlmine aV10C une grande
prudenee pastorale ,La nOUMel!le mesure de ,,'l'dndulgence parfíefle" (au Iíeu des
300 [ours ou 7 ans, etc. usuels 'jusqu'iei). En conséquence en vl€lrtu de la puíssanee des olésde l'Église, le :ffiJdele lbélnérfdcie d'autant de rémíssíon de pénitenoe
qu'il en a méríté par I'accompbíssernent zélé personnel de üa táohe prescríte.
Done, J'iooulJgence double Ia vaíeur de l'aetíon a I'égard de Ia rémíssíon des
pénítences temporaares. C'est pourquoí nlOJduIg,em.ce, Ioín de la relácher, augrnentera plutöt I'aspíratíon des fideles a l'expíatíon petTSOIIlIIleJ1le. La. constatution "Poeni:1Jemini" condere une llloUlveLle spliJrtiltuail.lité a la pratíque du [eúne,
La oouve1Jle dlÍscipil[ne déolare ae jeüne comme une fOlmne Iégale de péntUence
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o~toire pourtout le monde, maís sans exclusívíté rígíde, en laéssant a la
liJbenté de J.1homme ohretien ila rnarge d'exercices propres a rempJacer I'absti-

nence.

Eiruf~n, l'auteur explíque dieux des l'ésoLu,uQlIlS datant. de la conférence des
évéques hongroís du 13 décemlbre 1966. La premiere énonce que les t1ideles
peuvént Il'emplacer a leur ~ l'aJbstinence du vendreda - a I'exeeption de oeux
du earéme -- ,,iPaJl' n'írnporte quel exereíce de cl:hairlité ou de dévotíon". Selon
la deuxíeme résolutáon, tous les vendredis qud, en H~e, tombene sur des
fetes lOO1igieuses usue1aes - rnads non prőnées ....:. ou SUlI"· des fetes natíonales offioíeldes (y compris dans eeg dernieres Ia valle de NOOl et ]e demíer [our de
l'année dV'ile) perdent tout caractere de pénítenee,

eONVIENT-IL DE PARLER DE DROIT NATUREL?
par V íd Mihe[lÍcs
L'auteur pose !La questaon s'álconvíent d'u'!JiJ.IÍser I'expressíon "diOOlÍt naturel"
alors que la science :profane admell1e Il'attaclhe lia notdon du droit a des sígnes
distinctiifs qui n'exístent pas dans le droit nature!. En. efil1et Iecaractere de commandement amsi que la possébíldté d'extorsíon figurent au nomore de ces signes, Alors qui est ce qw ordorme I'exéeution des re~ déelarées de droit naturel, et qui done se trouve a rnéme d'en impcser I'exécution? La question se
pose done, s'il ne seraít pas plus OPPOI1tun de revenír a I'expressíon: .Joí naturene" ou "moraIe naturelle", au ldeu de "drOlit naturel"? Oe retour ne souleveralit guere de difífJicuJltés étant domné qu'a la .véríté nous ne savons méme
pas exactement ee qui rreleve du drodt naturel.
En général tout le monde est d'aeeord SUll' oe poírrt que le droít nature! est
destiné á faire valodr' la [ustíce, Maís des que nous voulonsfalre parartre-Ja
justíee de facon conerete et aa rendre eífíoace, nous sornmes liés a !La conceptión
de notre époque et de sa société. Nous POUVOIIlS étre d'aecord sur Ie fait que de
tout 1lemps,e'est le jugement de ['ihoill1lllW juste et honnéte qui constitue Ja veaíe
mesure de la justice, maís nous savens déja bien que eet homme [uste et honnéte est un phénomene htiSitOll'ique détermíné qui ne peut sortir de son mílíeu
cultluiriel. Norus savens aussí que !lia nature humaíne dont J"ooaJlyse pourraít servir de base a la déitinition de aa lod n,aturelle - ou de la morale naturelle, ou
eneore du droit nature! - ri'est pas tellement une donnee bransmíse que plutőt,
un but a 'I'iéail.iser et mérne a réalíser dana une culture détermínée par I'hástoire,
Oependant il est certaln que ni les reglles de la rnorale, ni celdes du drott
ille peuV'en,t étre parfaites quand elles ont ére forenulées call' elles exdgent un
développement constent. C'est pourquod Salint Thcmas díatíngue un drott natunel "pllimaire" et un "secOiIldaire". Le premier ne se compose que de quelques
pI1Ílncipes fondementaux que ,l'esprit penseur 1l'eC000000alit, alors que le droit natunel secondaíre est déja ,le résulta,t des déduetions rel,ative'S a son application
pratique. MaJintenant, sli illOUS adimettons que le dll0it naturW primaJiTe sed de
base a la valeur du moit nature! S€collidaire, il n'est pas douteux que sa
puislSaJnce ne se manifeste que dana ce dernier. Et comme il n'est jamaJs possible
de mmener tout SlilIlliplernernt ['ordre pmtique a l'oOOre spécu[a,tif, il est iÍnévitalble que ee droit naturel sleeondalÍre ohooge continuellement, étant Hé a la.
société et au temps.
La discussion de ee pl.1oiblem.e et son élucidattion, de vaJeUll' généll'ale sont
paI1ticulieoomenlt ~lffiJporttantes pour nous, qm v,ivons sous un régime soe~allilSte.
En effet, il eSit de notoriére pubJique que les encyClliques sociales pontifi,oales bien que ['aoeenl1JuatiOill en dimrinue et soLt de P!U1S en plus nuancée (laánsi que
l'iÍmque "Mate!' et Magistra") - déc1all'e!nt aussi comme droiÍt natu;reil la
possession en tant que propriété iP'rivée de n'impOl't.e quelsbdens et moyens
de pmduoiJion,. AlOil'S que, paJl' exemple, c'est jrustement sadnt Thomas qui ne
nomme en géméral dooit de propriété que le ,,<koit du peuple", entendantpaiI"
Ja icette palI"tie du dooit natureil que "tous les peup,les" (c'est á mre ceux dont
il 'Connaissaii.t ,l'existence) admettali.ent quasi comme un droit positif.
ra n'est pag, doU'veux que, daillS <la seconde partie du SlÍecle passé et dans les
poomieres dizai:nes d'aJnnéeg, du siecle acrtuel, l'a.ccentuatiOlIl sur l'interpretatlÍOIIl

du dToit de propriété a subi UlTI déealage dans I'enseignement catholdque, ce'
qud a eu pom- conséquenee d'obscuecír la différence entre le droít nature! primake et seeondaíre, Ein oe temps ~a I'autoraté de I'enseígnement de l'E~se
et le domame de l'inífaiJJiilbilité doctrínale ont été propag]és plus largement qu'il
n'étaiiJt nécessaíre alom que Je texte dogmattque qui déterrníne I'infaillibí lité
du pape n'explíque aueunement comment le Magistere pourrast faíre des déclaratdons ~maiíJJiibl€'S dans les questaens du cLroirt naturel pur. La véríté c'est que
de nos jours, c'est surtout le droit nature! secondaire qui subit une críse, il la
suíte de laquehle le systéme de la doctrene socíale catholíque élaboré [usqu'ici
s'est aussí tróuvé élbranIlé. Done un grand travail théorique ámcosnbe aux moralístes ert aux soeíoíogues catholiques, ou le nouvel examenappmfondi de
I'enseígnernent catholdque 11elatir au droít naturel devra étre placé au premier
plan.
Nous pouvona reeonnaítre sans difrfliculté l'existence du droít natural, il
supposer qu'Il ne s~:gnlifie que la reconnaíssanoe des comrnandements et des
príncípes fondamentaux prímaíres de la moraíe, répondent il la raíson hurnaíne et S€Il1val1'llt le bíen de tous les hormnes, Oependant ces princípes et oes
commandements ne peuvent s'íncaener que toujours a une époque et dans une
culture données, donnant a il'homrne YIIle mamre qui luí permet de [uger les
coutumes, les moeurs et les Ilois de sa 'P!'OiP,re socíété.
ELBCTIONS -

SCRUTINS

par Bé:1a Saád
Le dírecteur de I'hebdomadadre catholdque "Új Ember" compare les élections de la Hongríe d'auteeíoís a celles d'aujourd'huí. Jadís, le droít de vote
ne s'étendaíe qu'á un cerele réduát des cítoyens hongroís, chez les hommcs iJ
étalit Iíé a 'UlTI cerfadn revene ou a UlTI rang social, et Ies femrnes n'avaíent aucun
droít de voter, Les élections étalent ouvertes. Plus tard, entre les deux guorres,
'bien qu'avec queíques restríctíons, le droít de vote Iut aussi étendu aux f'emmes, rnaís a I'exception de queliques grandes vidles les éleotíons contínuerent
partout il rester ouvertes. Le cLroit de vote fut tant öt lI'élduiirt, tantöt él00'gi,
Seule, la ldbération alPporta quelque ohangement a ce zigzag éiectoral. Depuis
ce temps, le scruun est uniMel'Sellert seoret, et le droit de vote s'étend également aux femmes et aux hommes. Depuis Ia proclarnation de 'la constí.tutíon
de Ia diélmocratie popuűaire, il n'y a plus de paetís. Nous ne choísissons pas
parmd les palrtis,mais nous votons pour de ,reg!ime du socialisme. Il y a quinze'
aIDS, on pouvatt eneore díre qu'en Hongrie les élections vrevétaient plutöt um
caractere de 'plébisdte unaníme. Malis, aucour de ces dernieres dizaines
d'amnées le développement de 'la dérnooratie a été si accentué, tant vertícalement qu'rhoI1i~ontalement, qu'on peut ausSIi Ibien pair:ler de piIébisdite que d'élec,tions" d'a:utant plus que 'le 19 ,mars, a plusieurs endroits, ,les électeul'S pounront
choisir en1Jre deux et me'me iDOis candidats. Les memblI'es de l' Assemb~é2 Nationale et ceux des ComseiJs, éIlus dams des cireoltlSooptions lindiividueIles"
dev:ront disposer de la molitlié des voix plus UIl1e pour étre admis. Les éLeetions
omt été rprIécédéles d'ass€lmblées- qud désirgnaienrt lles candidats, et c'est principaJlement il oeIlil,es qud dhoisissaient [es membres des conceliIs éltigirbiles qu'on
a pudbserV1er la sélection judlioieuse des candddats désignés, ees assemblées
ont démon,tl'é que c'est a ce niirveaIU que peut 'commeneer la ea.rroere politique,
que e'cslt la, d!lllllS Ie domaine de 1,a démocra.tie la plus di,!'ede, au nliveau de
la solution des plI'oblemes et des soucis les plus proches qu ',ill ressor't quel est
ceil'Ui qui est capaJble de gaJgner aa conllíiallllce des élec·teurs par son t,ravaH dévoué, ses idées saines, s:es vues l"IéeLLes et son activité. C'est a l'ass>e!mb1ée ou
ron diésd:glna:it les 1PIliuslieurs mi,l[iel'S de membres des conseils qu'ont s'UDgi cLes
personnaJ1ités en:core inconues jusqu'~>di dans I.e pays, qui von,t s'engagell' dans
la voie qui, demalni, 1es cOll1duira au oonseil de l'aJl'ronrdisSEllll€nt, aplI'es-d:ema1in
fl cellui du comi,tat, puds il l'Assemblée Nationale, ou [ls dev:iendront I.es législateurs du pays. Cette eonSl1iI'ucmon de !bas en haut de a.a démocratie direete est
un phénornene tlI'es saiD, de ':gII1a1l'lde valeur pratique,
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On trouvetrois pretres caeholíques ~Miklós Beresztóczy, Richard Horváth,
'Imre Várüconyí) et trods personnadi res dsrígeantes du clergé protestant au
nombre des candidats de I'Assemblée NaUonaile.Les membres du clergé figuront aussi en assez grand nomore pa[:mi les candidarts des conseils, Mais, en
dehors des prétres, nous connaíssons aussi dies candidats eroyants eit pratdquants. Deci revíent il díre - politliquement - que le fait de ne pas appartenir
au Paeti ne constátue pas un préjudice, car oe qui cornpte, c'est La fidélité il [a
patrie, la cornpétence ert Ies aptítudes.
COMPTE RENDUS ET CRITIQUEIS
La rubníque des beaux-arts publie l1lI1 artdele sur Lajos Kassák, person'nalirté émínente et complexe de la vie inte:Llectuelle hongroise, il I'occasion du
80emeaJnniv,ersake de ~Ia naissance de iL'alrrtli.ste. Kassáík, poete lymique, est auss i
romancíer (son oeuvre autobiQgIr<lipih:ique est partáculíerement ímpcrtemte) et
auteur d'essais. n a érté rédacteur de plusieurs péniodáques hongroís d'avant.garde Httéraíres et artístíques, en méme temps, c'est un peintre non-mg-uratif
de renornmée internationale dont les oeuvres s'appacentent au constructívisrne hollandaís, russe et Trancais (Mondri<ln, Lissítzki, Malevítoh, Auguste
Herbím). Ivari Dévényi cíte la déclaratíon de I'esthéticien Micihel Seuphor sur
Kassák: "Il estfndíscutablc qu'une place revlent il Lajos Kassák parrní les
peI'2s de la culture moderne''.
Kassúk, qui a séjourné plusQeurs fOQS il Panis posséde des connaíssanccs
approfondies de ,la culture franeacse qu'il propage en Hongrte, J,) a tradult
en hongrois tout un volume des poesies de Blaise Cendrars et, dams ses
poemes, il a vanté les grands créateurs de la littérature et de l'art francass
tels que Matísss. Le Douaníer Rousseau,' Braque, Romadn Rolllamd, Antoine de
Sa.int-Exupéry et Honegger.

------.-.--

INF'ORMATrONS

A Ia séance budgétaire du Paelement, le eustode Imre Várkonyi, dirceteur
national de I'Actío Catholica, député il l'Asemlblée Nationale, a prís la parole
a propos des problemes 'I'eJ.:atifs il la protection de űa farnilde. Il' a rendu cornpte
en détaíl il "UjBmber" de tout ce qu'Il avatt promoncé il cette occasíon, Il a
tout d'a1borda,1J1Jirré I'attentíon SUT le fa:it qu'actuellernent en Hongrie, 9.900.000
personries c'est il dire lIa presque totalíté de lia population bénéfdcient des
prestations de la Sécurité Sociale. Cependamt, autant cet état de choses, est
réiouissant, autant I'autre est ínquíétant: il savodr que vis-a-vis de I'armée
1965, la statístique des riaissances n'accuse qu'une tres légere amélíoratíon. S~
Ion Imre Várkonyi, la Ioi prornolguée il y a 10 ans, qui réglementait en
Hongríe I'ínterruption de la g1rasselSso6 par voie opératoíre est absolurnerrt dépassée. Non seulement parce que des le début, elde préséntait quelques lacunes
maís aussi parce que les préjudices causés par I'avootement qui plus tard si
la fernme veut rnettre un enfamt au monde, I'en empécheront, sont bíen connus. ImI1e Várkonyi a souldgné que I'amélnoratáon de la proportion des naíssanoes vívantes est en méme temps une questíon matél'ieillle et morale, Maliheuréusemént ces cinq dernieres all1ll1ées, la nOlII1lwe des di~orCies s'est considérablement aceru, ce qui p[1ouve égial,ement que ,1'irndJJ.u8Il1ce morale doit tout
d'abord s'exereerdans le sens de J'estí.me de la vie familiale. n fault en meme
temps assurer ull1e grande place il la constroction des logements et régIementer l,es aJl1ocatiOiIlS faJmiliales. D'lliPres la poopositiOlllr d'Imre Vá.rIJronyi eíLles
deV'l1aient augmenter sensiibIement apres ile 'broisieme enf:ant, et s'aCCI'oirbre
p[1oglressivement.
Dans une .ckculai:re ['éveque József Bánik adJminlistmrteur apostoiliique de
Győr a expl'imé pUJbLiquement se:s !l1emerdemen,tg aux fideles du dliocese dont
les dons ont perunis Ja restauratiorn. de nOlffibreusles égllises et blltiments écdésiast.iques. La cWculaire aite 27 locaillirtJés ou é g i l i s e s . '
La V'ieilile clooh,e de l'égilise datant de il'époque arpadienll1e de [La petite
commune de Hegyihátsren:tjaJkab s'est détériorée. on s'est aper<;u Em l'examinal11t pour la répaJrer, quec'es.t une des plus ancdeIliIlJeS oloches du pays. Il y
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a plus de quatre siecles qu'en 1552, elle a été fondue par un certaln Magister
Midhael. Cet obíet de rvan.eur hiistorlique sera déposé au Musée National,
Pendant Ie grand Carérne, dans Ja PIiUlPair:t des églíses de Budapest; on prépare ~es fidéles il. la féte de Páques ,Pli[" des sermens de conférence. De plus,
i! la fin du grand Carérne on organíse troís [ours de retraite avarit 1Je dímanehe
<les Bameaux, et d'autre par:t les trois premíers [ours de Ia semame sainte.
Le [ournaű offnciel hongroís a puiblJié il'mdonnaIlice du mínístre de la
consrtI'uctionvelative il. la protection des monuments historiques, qui régilemente uníformément et définítívemens toutes des questions qui la concement.
Cette ordonnanee rnérdte aussí line abtentdon partdculiere au point de vue
-écclésíasbíque, étarit domné que de mombreux rnonuments hdstoríques sont en
possession de l',EgIliise. En vertu de I'ordonnance des frais ínhérents a la protection des monuments hístoríques sont asscrnés par L'Etart méme si le monumént en questaori constíeue une propríété prrvéevLa nouvelile étend la conservation aux monurnents funéraares de valeur artístique. ce nouveau reglement constítue une des prescrípbíons ües plus rnodernes d'Euoope, concerriant
les rnonuments hístortques.
Un collaoorateur de új Ember s'est entretenu avec Feríz Berki,
aifchipret,re, chef de I'admínfstratáon et de la communauté rehgieuse hongrosse
orthodoxe. L'archíprétre a déclaré, qu'au point de vue de I'orthodoxie, la
Hongríe aJppartient a la irégion llimitrophe la plus occidentale, a I'ouest de
Iaquelle il n'y a plus de communautés relágíeuses cohérentes. Les fideles de
Hongrte Siont ausSlirelamvelmlent peu nornbreux. Cependant a I'íntentíon de
ees f~deles, Feriz Benki élabere maintenant des textes Iíturgiques en lamgue
hongroíse comme ceux de l'EgJ1Jise catlhoJiiqrue romathe. Au ,eOUrB de l'entretáen
on a apprís que Feríz Bertkii avaít fait ses études en Orece, ou il éltait le condíscíple de I'archevéque de Clhypre Malkarioo.z, avec lequel il entretient
[usqu'áaujouod'hud une correspondance.
Le 11 févráer féte de l'appa:rition de l'Irnmaculée Conceptíon de Lourdes,
les fideles de Budapest ont célébré a l'égldse de I'Université I'heure d'oraíson
tradítdonnelle en I'honneur de la Sainte Patrenne des MaJades.
A Csákiliget, dans 'la baalíeue de Budapest ou babstent surtout de petites
gens dans de modestes maisons de famdlle, les retraités qui y víverit ont construít une églllise de style moderne pouvant accuetllrr 1000 fideles de la petite
agglomératdon, Actuel1llement, tous les dlrnanches et [ours de fete oinq messes
sont célébrées dans la nouvelle église.
De préeíeux trésors hástoráques viennerit de nouveau d'étre rnis au jour
a I'église Mátyás du cháteau de Buda, ou, a 'la suíte d'un aceord passé entre
la communauté [1Eil~gieuse et le Musée National Hongroisv ul a été procédé a
l'ouver:ture du tombeau duroi Béla III de Ia dynastie d'Arpád et de sa premiere femme Anne d'Antioohe. Béla III fut une des figures prédorrunantes
de I'histoere médiévale de Ja Hongrie, et l'étabilissement des larges re!ations
franco-!h.on,groises se ratta,ohe a son nom. A la Imort d'Anne d'Antioohe, le roi
épousa de nouveau ooe princesse franc;aise Margueri,te Oapet. Béla III fut
d'abord inlhumé il. Szélk,esd'ehéifV'áir ou, en 1848, on décOluvrrit son tombeau,
heureusement derneuré intact. Les objets qu'on y trouva furent provisoicement
transportés au Musée Na'Iliona1, d'ou, en 1872, ilis furent til'ansférés a l'église
Mátyás:, ou ,un tomlbeau mag)nimque fut érigé. C',est ila que furent déposés Ies
bijoux rIlrouvlés dans Je töimJooau o11iginal. On a ouvert J.e tombeau pour présecver les bijoux, dont 'la plupart Sonit en argeIlit et que1ques uns en or, de La
dégradation et pour :Les exposer. Les ~bjets d'a,rt découverts dans le tombeau
royal eIllIriahiJront désomnais lIa col[ecmon du Musée Namoll1al Hong,rois. Avant
de refemner le tomlbeau, on a prns des ossements des empreintes de platre
a il'aidJe desquclil.es le professeur sQVliétique GerasZlimov, céJ.ebre souIpteUir
anrtJhropolQgue, reeonstituera 'le c0l'lps et les traits des souveralins.
Publiication envoyée il notre rédaction:Pa,I1tition de i'Oeuvre de Zoltán
Kodálly ,intitulée "Messe hon~oise" édition de ,la Société SaJint Etienne, 12
pages.
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Várkonyi Imre örkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, országgyűlési képviselő,

csadádvédelrní problémáikkal kapcsolatban szólalt fel a parlamerit költségvetési tárgyalásán. A felszódalásán elhangzottakról részletesen
nyilatkozott az Új Embernek. Nyílatkozata elején külön felhívja a figyelmet
arra, hogy Magyarországon jelenleg 9,900.000 ember részesül társadalombiztosításban, vagyis szirite az ország egész lakossága. Arnennyire azonban örvendetes ez él tény, aggasztó az a másik, hogy az 1965 évihez képest még mindig
csak nagyon csekély javulást mutat a születésí statisztaka. Várkonyi ImI1e szerint mindenképpen túlhaladott az a még 10 évvel ezelőtt hOZJO,tt törvény, amely
Magyarországon a művi vetéléseket szaoáííyozta. Nemcsak azért, mert kezdettől fogva bizonyos hiányosságokat tartalmazott, hanern azért is, mert közismertek azok a károsodások, amelyeket az abortus okoz, és amelyek később,
amikor az asszony már szeretné, hogy gyermeke szülessen, ezt megakadályozzák. Hangoztatta Várkonyi Imre, hogy az élveszüíetéseík javulásánssk arányszáma egyidőben erkölcsi és anyagi kérdés. Sajnos az utóbbi öt évben jelentős mértékben emelkedett a válások száma, ami szintén azt rnutatja, hogy az
erkölcsi ráhatásnak elsősorban a családi élet megbecsülésének irányában kell
hatnia. Ugyanakkor fontos helyet kell biztositani a lakásépítíkczésnck és továbbirendezésre szorul a csatádí pótlék is, amelynek Várkonyi Imre javaslata
szerímt a harmadik gyermek után ikellcne ugrásszerűen és progrosszíven növekednie.
Bánk József püspök, györi apostoli kormányzó körlevélben rnondott nyilvános Iköszönetet az egyházmegye hiveinek, almiért adományaikécal sok templom és egyházi épület felújítását tBtték lehetövé. A körlevél 27 helységet illetve
templomot sorol fö1.
Hegyhátszentjakab kisközség Arpád-kori templomának régi harangja meghibásodott Amikor a javítás céljából megvizsgálták. Ikiderült, hogy az ország
egyik leg,régibb harangja ez. Több mínt négy évszázada, 1552-,ben öntötte bizonyos Magister Michael. A történelmi becsű ernléket a Nemzeti Múzeurnban
helyezik el.
A nagyböjt alatt Budapest legtöbb templomában konferencia beszédekkel
készítik elő a híveket a húsvét ünnepére. A nagyböjt végén ezenkívül háromnapos lelktgyakorlatok is lesznek a temolomolcban részben a virágvasárnapot
megelőző három napon, részben él nagyhét első három napján.
A magyar hivatalos lap közölte az építésügyi mjniszter rendeletét a

mű

emlékvédeíemről,

aJIT1€11y egységeseh és véglegesen szabályuzza az összes idevágó kérdést, A rendelet egyházi szempontból is leülőn figyelmet érdemel, mert
nagyon sok müemlék van egyházi tulaidonben. A műomlékvédelemrnel feírnerülö költségeket a rendelet értelmében az állam viseli még akíkor' is, ha a szóbanforgó műemlék magánkézben van. Az új rendellet a védelmet kitell'jeszti a
képzőművészeti értékű síremlékeiore is. Az új rendelet Európa egyik Jogkorszefűbb múemlékvédelmí előírésa.
Berki Ferizzel a magyar ortodox egyházközség és admínísztratura esperes
folytatott beszélgetést az Új Ember munkatársa. ELmondotta az

vezetőjével

esperes, hogy az ortodoxia szcmporntjából Magyarország a Iegnyugatíbb peremvidékihez tartozik, amelytől nyugatabbra nincsenek összefüggő egyházközségek.
A magyarországi hívek is aránylag csekély számúak. E híveik számára azonban Berki Feríz rnos] a római katolilkusegyházhoz hasondóan magyar liturgikus szövegeket dolgoz ikí. A beszélgetés során !kiderült, hogy Benki Fertz tanuírnányait Görögországban végezte, ahOO diáktársa volt Makariosz cíprusí érsek, akó.vel míndrnáíg levelezésben van.
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Február ll-én, a Szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenésének ünnepén tartották meg a budapeseí hívek a hagyományos évi szent óráját a Betegek Gyógyítójánaík tiszteletére, az Egyetemi Templomban.
A Budapest külterületén fekvő Csákíhgeten, ahol javarészt kisemberek
laknak aprócska családi házakban, az ott élő nyugdíjasok építették föl akis
település 1000 lélek befogadására alkalmas rnodern stíbusú templomát. Ma már
mínden vasárnap és nagyobb ünnepen öt mísét rnutaonak be az új templomban.
Nagybecsű történelmi kincsek kerültek ismét napvilágra a budavári Mátyás templomban, ahol az egyházközség és a Magyar Nemzeti Múzeum megállapodása nyomári újból ikinylitották az 1l96~ban ehhúnyt III. Béla Arpád-hází
királly és első felesége, antiochiai ATlIIla sírját. III. Béla kiemelkedő alakja volt
a íkö2J6pkovi magyar történelemnék és az ő nevéhez fűződik a széleskörű francía-e-magyar kapcsolatok :kIíépülése. Milkor antíochíaí Anna meghalrt, a klirály
ismét francia hercegnőt, Capet Margitot vette feleségűl. III. Bélát eredetileg
Székesfehérváron temették el, és ott találták meg l848...;ban, szerenesés körülrnények között épségben maradt sírját. Az ott elő került leletek rukkol' átmerietileg a Nemzeti Múzeurnba kerüloak, ahonnan l872-ben szállftottá« át a Mátyás templomba. Ott díszes SÍII1hely Ikészült, arnelvbe az eredeti síoban +alált
ékszereket is visszatemették. Most azért nyitották fel a sírt, hogy a nagyobb
részt aranyból készülJt ékszereiket megóvják a további pusztulástól és közszemlére tehessék. A 'k:iffilysiPból elokerült rnűkincsek a jövőben a Magyar Nemzeti MÚZJeUllngyűjteményét gazdagítják. A sír vissza zárása előtt a csontokról
gípszmímtét készttettek és ezek alapján Gerassímov szovjet professzor a világhírű antropológus-szobrász rekonstruálja majd az uralkodópár alakját és arcvonásaít.
Három újonnan kinevezett esperes és tizenkét plébános tette le a hivatali
esküt Ijjas József püspök, apostoli kormányzó előtt a szegedi püspöki székház
kápolnájában.
Szerkesztőségünkbe érkezett kiadvány: A Szent Istvárn Társulat !kiadásában jelent meg Kodály Zoltán: "Magyar Míse" című művének partrtúrája. 12
oldal, 10,- Forint.

Amatőr csillagász. Mi is olvastuk a levelében idézett jelentést, amely
mínt Del CluI.mberlain ameríkad csillagász megállapította 'Volna, hogy a napkeleti bölcsek által látott betlehemi csillag vadójábam a Jupiter volt, amely "a
Saturnus közelsége folytán fényesen fölizzo1Jt". Ez a megádlapítás azonban ebben a formában túl fantasztikus, lényegét tekintve pedig nem újkeletű, mint
azt Huberta von Bronsart a Christ in der Gegenwart~ban megállapítja. A Jupiter és a SatUt1TIUS konjunkciója, együttáltása (amakor a ikéi bolygó a Földről
nézve egymás közelébe kerill sőt esetleg fedi is egymást) nagyjából 46 évenként következík be, de a távolság közöttük ilyenikor is 600 rndldió kélométer s a
teljesen 'kiihűlt Jupiter fölizzása a Saturnus hatására ellképzelhetetlen. Tény
viszont, s ezt Kepler is tudta már, hogy Krisztus tényleges születési évében
(hat évvel Időszámításunk 'kezdete előtt) a Jupiter és a Saturnus ilyen együttállására került sorv-mégpedíg a "Hallak" csi1laglképében. Erre a csfldagászatí
eseményre azonban csak a kaldeus "bőlcselk" (magas szintű asztronómiai ismeretekkel rendelkező hbvatalos csílűagjósok) figyeltek föl, A kaldeusok a zsidók babiloni fogsága óta őrizték a várt Messiás hitét és a "királyok csillagának", a Jupiternek a "Zslidó nép csildagának', a Satumuenak és az ugyancsak
egy nyugati országra utaló Halaik csí llagképnek ez a \konjunkciója számukra
a Messiás elérkezesének bíztos jele volt, s a "bölcsek" ezért indultak útnak

