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AZ ÖKUMENIKUS MOZGALMAK
avagy megvalósítható-e a nem római kereszténység egysége?

Ez év augusztusában Amszterdamban összeült az "Egyházak Okumenikus Ta
nácsa", amelyben majdnem az összes anglikán, protestáns és néhány ortodox egyház
hivatalos képviselöi helyet foglalnak.

Egyesek, több lelkesedéssel, mint tárgyilagossággal, ökumenikus zsinatfélét sze
retnének látni benne, amely Rómával szemben 'létrehozná a tizenegyedik és tizenkette
dik századi nagy szakadások következtében szétszóródott egyházak egységét.

Az ökumenikus mozgalom kétségkívül korunk vallástörténetének egyik nagy
ténye, amely azonban jelentőségét nem életre hívott intézményeink és az általa meg
valósított pozitív egységnek köszönheti; eredményei még sokáig külsőségesek marad
nak, ami pedig a nem római kereszténység valódi egységét illeti, az távolról sem való
sult meg és csak a keresés korszakát éli. Mindezek ellenére, az ökumenizmusnak nagy
történelmi jelentősége van, mert a Reformációból született egyházakban olyan lélek
taní fejlődést indított meg, amely valósággal csodálatosnak mondható.

A kereszténység szétszóródása

Hogy az ökumenikus mozgalmat megérthessük, először is lássuk, miért szakadt
szét a kereszténység.

A keresztény egyházak közösségéből nagyon hamar kiszakadnak egyt)s szekták,
Ennek az első kiválásnak okai inkább politikaiak, mint vallási természetűek: az ötödik
századtól kezdve Egyiptomban és Kisázsiában újjáéledő nacionalizmus arra használja fel
a christolágia körül lezajló vitákat, hogy kis disszidens egyházakban - a nesztoriánus,
jakobíta és monofizita egyházakban - fejezze ki magát.

A keleti és nyugati egyházak szétválását a tizenegyedik században részben a ke
leti és nyugati civilizáció közötti különbség, temperamentumuk összeférhetetlensége,
a latinok kevéssé megértő szelleme okozza, részben a konstantinápolyi patriarkák maga
tartása, akik visszautasítják, a római püspök primátusát. Ebben a szakadásban a dogma
tikai kűlönbségek mallékesek. a hit mindkét oldalon ugyanaz marad.

A tizenhatodik században a nyugati egyház szakad szét. Ennek az újabb katasztró
fának az okai már sokkal kevésbé egyszerűek: a születő nacionalizmus, a Rennaissance
individualista és antropocentrikus mozgalmai; az ókort újra felfedezni vélő világ archai
záló szelleme és forradalmi életkedve; de némelyik lélek őszinte vallásos igénye is,
hogy a kereszténység elvesse magától míndazt, amihez szerintük mágikus és babonás
elemek tapadnak; és hogy a vallás valóban a hivők szívében jelenlévő Isten fenségének
és végtelenségének imádatát jelentse; továbbá a lelkek tanácstalansága a nagy egyház
szakadás botrány ával szemben; végül a nagyonis érthető felháborodás az egyházföknek
az egyházat beszennyező bűnei miatt,

Az egyház már rosszabb helyzetben is volt a történelem folyamán, de az evan
gélium szellemétől ihlett prófétai emberek kis csoportja mindig képes volt belülről meg
reformálni. A tizenhatodik században is lehetséges lett volna egy ilyen belső reform,
mint ahogy létre is jött azon a napon, amikor a római Curia átalakult. A tizenhatodik
század tragikuma, hogy történelmi, szociológiai és lélektani okok játszanak össze,
amelyek szakadással és eretnekséggel tetézik a reformációt.

A lappangó forradalom Luther márton lelki krizisében fejeződik ki. Mély és
bonyolult vallásos élménye és a bibliával való szoros kapcsolata következtében Luther
eröteljesen "realizálja" - ahogy Newman mondaná - a kinyilatkoztatás egyik hiteles,
de csak részlegesarculatát. Szerinte vítális szempontból csak az a fontos, hogy a lélek
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belső élménye segítségével és abibliától ihletődve, a kegyelem által megragadjuk az
üdvősséget. Emellett a realitás mellett minden más elhalványul: az ember szabadsága,
a szentségi rend, az egyház, mint Krisztus teste és az úr akaratának és gondolatának
élő és a történelemben megvalósult kifejezése. A kinyilatkoztatás adottságainak nagy
részét nem tagadja ugyan Luther, e jelentőségüket lebecsüli. De hiszen az eretnekség
lényege éppen az, hogy az egyház gazdagságából kiválaszt valamit.

Az eretnekség szülí a szakadást. Kora egyházából kizárva Luther szinte akaratla
nul is odajut, hogy új közösséget állít a régivel szembe.

A nagy robbanás öntudatra ébreszti a katolicizmust, amelynek pásztorai a köte
lesség útjára lépnek: bekövetkezik az emberek és intézmények gyökeres reformja.
Annak tudatában, hogy az élet értékeinek ő az örököse, a római katolicizmus élesen

.szembeíordul a skízrnával és eretnekséggel, ami elkerülhetetlenül bizonyos merevséghez
vezet és hajlamossá teszi arra, hogy félreismerje azt is, ami a vallásos lélek alapvető

igényeinek kielégítését szolgálja. Ennek ellenhatásaképpen a protestantizmus a katoli
cizmusban csak a rosszat látja: a szenvedélyes pápistaellenesség a protestáns lelkület
uralkodó vonása lesz, mire a katolikusok annál inkább hangsúlyozzák a római főpap

előjogaít. A poltika még növeli az ellentéteket.
A protestantizmus mindaddig nagy összetartásról tesz tanuságot. amíg az a katoli

cizmus ellen irányul, de kezdettőt fogva alá van vetve a szétszóródás belsö törvényé
nek. A születő nemzeti egyházak a tízenhatodik században diadalmaskodó állami indi
vidualizmus részesei lesznek, de főleg Luther gondolatában van meg a belső ellent
mondás: tanítása egyrészt a szabad, egyéni intuición nyugszik, másrészt úgy véli, hogy
ö az, aki a Szentlélektől megviIágosítva megtalálta a szentírás igazi értelmét; tehát
mihelyst egyéni intuíciója megnyiIvánul, kötelező dogmává lesz; a lélektani szükség
szerűségek arra indítják Luther tanítványait, hogy rendszerbe foglalják a Reformáció
atyjának mesejtéseit. Egyébként a történelmi körülmények is arra kényszerítik a lutheri
mozgalmat, hogy intézménnyé váljék, sőt ami még rosszabb: alávesse magát a fejedel
meknek, akik egyedül biztosították szerves összetartását. Tehát egyik oldalon: vizsgáló
dási szabadság, a másik oldalon pedig meghatározott dogmák és merev hierarchikus
keretek.

Nem mintha a SZabad vizsgálódás anarchiát jelentene; a protestáns sem hisz, amit
amit akar. A bibliának a hagyománytól független szabad vizsgálata lévén, a Szentlélek
sugallatára véIi megtalálni Krisztusnak minden emberi torzítástól mentes gondolatát.
Elvben tehát kellene, hogy minden lojális keresztény, aki a Szentlélek sugallatára hall
gat, ugyanazt CI tanítást olvassa ki a bibliából. De a gyakorlatban az egyformán őszinte

és világos keresztények intuíciója nem egyezik, szubjektíve bármennyire figyelnek is
a Szentlélek vélt indításaira. A Reformáció, föleg az angolszász országokban, ellenséges
szektákra szakad, amelyek kölcsönösen kiátkozzák egymást, sőt nem egyszer üldö
zík is.

Mi sem könnyebb, mint rámutatni arra, hogy a Reformáció képtelen volt egysé
gesen fejezni ki magát. mégsem szabad túloznunk a protestantizmus doktrinális zűr

zavarát. Tagadhatalan, hogy 1937 a felekezetek megoszlásáról kiadott hivatalos lista
szerint Nagybritaniában több mint háromszáz szekta él, de nagyrészüket csupán lényeg
telen személyi és dogmatikai különbségek választják el egymástól. Alapjában véve
csak néhány nagy protestáns irányzat van és ne felejtsük azt sem, hogya liberalizmus
gyözelme előtt a. protestáns szekták közötti eltérések leginkább az egyháztudományra
és az intézmények formájára és értelmére vonatkoznak. Igaz, végeredményben ez is a
dogmatikába vág, mert hiszen a Megtestesülés, az üdvözülés és a szentságek kérdését
is érinti, de a szempontok egysége mégis bizonyos egységbe foglalja a szétszóródott
szektákat.

Három föformát találunk náluk. A püspöki egyházakat, amelyek legalább is gya
korlatban elismerik, hogy rendes körülmények között a papok a szentségi élet közve
títői; a lelkészek felavatásuk által olyan hagyományba kapcsolódnak be, amely az
apostolokig vezethető vissza; miáltal egyszersmind hatalmat nyernek a szentségek,
főleg az úrvacsora kiszolgáltatásához. A presbiteri egyházak a lelkészben olyan világi
embert látnak csupán, akiben a gyülekezet felismeri a Szentlélek hangját és akit meg
bíznak azzal, hogy a hívek közösségében általános papi teendőket végezzen; a szentsé-
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geket inkább Isten általános működése jeleinek tekintik, mint a h.egyelem látható esz
közeinek. A kongregacionalista egyházaknál, amelyek nem ismerik sem a közösség
megbizását, sem a felszentelésszerű felavatást: a papság Isten belső kegyelme, a közös
ség legfeljebb felismeri papi hivatását, de nem bízza meg a lelkészt a hivatás gyakor
Jásával. a szentségek jelentősége eltörpül, az egyes egyházközségek kőzött nincs semmi
összefüggés.

A tizenkilencedik században a szétszóródás újabb tényezője tűnik fel: a dogma
ellenes liberalizmus, amely a végső konzekvenciákat vonja le a tizenhetedik században,
főleg Jurieu által hangsúlyozott két elvböl: az egyik az Egyház láthatatlansága, a má
sik az "alapvető pontok" tana. A katolikus hitvitákra feleletképpen Jurieu megváltoz
tatja az addigi hagyományos protestáns álláspontot és azt hirdeti, hogya Krisztus szán
déka szerinti egyház mindazoknak láthatatlan gyülekezete, akik meg vannak váltva.
Azoknak, akik é, protestantizmus szemére hányják tanításuk eltérővoltát, Jurieu azt vá
laszolja, hogy a különféleség az életerő jele, egyébként a különbözö tanításokban bizo
nyos számú kczös tételt is találunk, melyek a hit egyedül lényeges, alapvető pontjait
alkotják, ami lehetővé teszi a legkisebb közös nevező megkeresését és bizonyos fajta
egységet is jelent. A gyakorlatban azonban nem tudnak megegyezni az alapvető pontok
számában és értelmezésében. A liberalizmus olyan nagy súlyt helyez az Egyház láthatat
lanságára, hogy végül a tanok és intézmények individualisztikus anarchiájába torkolIík.

A tizenkilencedik század nagy liberálisai el akarják kerülni, hogya győzedelmes

raccionalizmus a kereszténységet elpusztítsa, ezért a vallásos megisemrést külön kate
góriának veszik és a hit tárgyát nem tekintik olyannak, ami mindenkire, egyetemJegesen
érvényes. A hit szerintük olyan magatartás, amelynek segítségével megragadjuk az
Udvözítőt. Krisztusban ennek a magatartásnak eszmei síkon való kifejezése, vagyis a
dogma, másodrendű és a lelkület és civilizációk szerint változó. A vallásos élmény min
den keresztény számára ugyanaz, amiben különböznek egymástól, az a dogmatikai ki
fejezés, márpedig egyik sem hitelesebb a másiknál és nincsen objektiv értéke. A leg
kisebb közös nevező kifejezhetetlen. Az Egyház mindazoknak a közössége, akik az
iidvözülés élményét a Bibliától és Krisztustól várják, tehát csakis láthatatlan lehet.
Amint látjuk, az individualista elv, amely a Reformáció egyik tengelye, minden virtua
litását kifejti, él másik, dogmatikai elv rovására.

A liberalizmus következményei súlyosak: a kereszténység alapja, vagyis Krisztus
istenségébe vetett hit, összeomlik és vele együtt a kereszténység egész épülete. Különös
változás állt be a protestáns magatartás terén: amíg a Reformáció az isteniben rejlő

abszolútumot hangsúlyozta, azt hogy a Kinyilatkoztatás, Isten abszolút voltának részese,
a kegyelem és üdvösség Isten ingyenes ajándéka, a liberalizmus a theocentrizmus ut
járólletérve, az antropocentrízrnus útjára lép. A gyakorlatban a kegyelem és üdvösség
nem Isten ingyenes aj ándéka többé, hanem az emberi akarat átformálódása Krisztus
ideális példájának hatása alatt. A történelem különös paradoxona, hogy a régi pela
gianizmus, mint a Reformáció gyümölcse, újra feltűnik.

Erre az újfajta pelagianizmusra azért hivom fel a figyelmet, mert ez nyomja rá
bélyegét arra az ökumenizmusra, melyet a liberalizmus örököseinél találunk. A libe
ralizmus nem állítja, hogya Krisztus által ígért királyság természetfölöttiség volna,
anélkül hogy Isten országának eschatologikus jellegét tagadnák, a legtöbb liberális csak
a jelennel foglalkozik. Az Isten országa számukra elsősorban a szociális és nemzetközi
igazságosság biztosítása a földön, emberi erőfeszítés segítségével. Igy születik meg a
"gyakorlati vagy szociális kereszténység", amely annyira jellemző az amerikai közös
ségekre; a mozgalom a keresztény erkölcs hajtása és nincsen nemes szándék nélkül,
végül azonban vallásos eredetű filantrópiához vezet. A liberálisok szerint csakis a
közös emberbaráti tevékenység képes a keresztényeket összetartani; a dogma elválaszt,
az akció egyesít, monják, tehát tegyünk úgy, mintha semmi sem választana el.

A liberolizmus antropocentrikus irányzata sokkal inkább ellenkezett a Reformáció
mozgalmának lényegével. semhogy ne követte volna reakció. A kisiklások helyrehozá
sára irányuló törekvések a tizenkilencedik század elejétől kezdve főleg az oxfordi
mozgalomban nyilvánulnak meg.

Az anglikán egyházat, amely eleinte csupán skizmatikus, 1550 után akalvinizmus
hatja át, a tizennyolcadik században pedig a racionalizmus nyomja rá bélyegét. 1830 után
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az anglikán egyház egy része visszaállítja a hagyományos istentiszteleti formákat, me
lyeket a Reformáció elvetett, és főleg a sajátosan katolikus dogmák nagy részét helyezi
újra érvénybe; az angIikánoknak ez a csoportja nem tekinti magát protestánsnak, azt
állitják, hogy megőrizték azt a hierarchikus szervezetet, amely egyenesen az apostolokra
vezethető vissza.'

A liberalizmus elleni reakció Nyugateurópában később és más formában követke
zett be. Különféle hatások által számos teológus visszatér a dogma hagyományos fel
fogásához, amely szerint abban Istennek az emberre vonatkozó szándéka fejeződik ki.
Főleg Karl Barth volt az, aki a liberalizmus antropocentrikus irányzatának ellene sze
gülve, újra bevezeti a Reformáció atyáinak nagy dogmatikai tételeit, azok minden mín
den· egyoldalúságával és antikatölicizmusával együtt. De amig a barthi gondolat nem
tud határozott állást foglalni az egyházzal szemben, mások újra elismerik értékét. igaz,
hogy nem annyira teológia, mint pragmatikus szempontból. Napjainkban az Egyház sok
protestáns gondolkodó szemében nem láthatatlan közösség többé, hanem a kegyelemnek
és Üdvösségnek Krisztus szándéka szerint való látható és intézményes eszköze. Krisztus
révén birói és dogmatikai hatalommal bir, jóllehet e hatalom határai nehezen meghatá
rozhatók, nemkülönben a vizsgálódás szabadságához való viszonya és az a mód, ahogyan
ezt a hatalmát gyakorolhatja; még ennél is nehezebb meghatározni, hogy hol található
az Egyház.

Az ökumenikus mozgalmak 1939-ig

Érdekes paradoxon, hogy ilyen eltérő 'előzmények után, a két ellentétes moz
galom: a liberalizmus és a neodogmatizmus egyaránt az ökumenikus mozgalomba tor
kollik.

A liberalizmus, a dogmát nem tartván. fontosnak, egyszerüen eltünteti az egye
netlenség okát: individualisztikus felfogása szerint, hogy, főleg egy olyan elpogányosult
világban, mint a miénk, a cselekvés szükségessége közös intézményeket követel, melyek
a keresztények szociális és etikai aktivitását szövetség keretében egyesitik. Ami a neo
domatizmust illeti, annak az a felfogása, hogy az igazság csak egyféle lehet, hogy Krisz
tus üzenete, ha ő valóban Isten, nem magyarázható ellentétes módokon, a szétszóródás
szerint botrány, amely az Evangélium elterjedését akadályozza, ellentétben van az
Úr akaratával és a gondolat és intézmények egységességével, amely az első kereszté
nyeket jellemzi, tehát minden különvált egyház kötelessége a tanok és intézmények
egységesítésére törekedni. Amint látjuk, az ökumenizmusnak két elletétes pólusa van.

A protestáns missziók helyzete volt az ok.: amely ezt a magatartást gyökeresen
megváltoztatta: ennek köszönhető, hogy a szétszóródást az egységesítés mozgalma
követi.

A protestáns missziók munkája teljesen megbénult, mert az egyes missziós cso
portok dogmatikai eltérései érthetetlenek és botrányosnak Híntek az ifjú benszülött
kereszténység szemében, tehát a tanitás összeegyeztetése a protestantizmus létkérdésévé
vált. Igy született meg az Edimbourghi Missziók Nemzetközi Konferenciája 1910-ben, a
Reformáció óta először történt, hogy a különböző protestáns felekezetek közös gyülésre
jöttek össze. A konferencia új idők hajnalát jelezte: állandó kooperációs intézmények
keletkeztek és 1928, majd 1938-ban missziós vallásközi konferenciát tartottak Jeruzsá
lemben és Madraszban. A missziók kooperációs mozgalma egymástól teljesen független
egyházak szövetsége csupán, céljuk az, hogyakcióikat gyakorlati téren összeegyez
tessék.

Eleinte csak a misszíós társaságok és egyházak léptek szövetségre. A jó példa
hatott és a mozgalom más térre is kiterjedt. Az 1910. évi gyűlés egyik résztvevöje, az
amerikai Brent, a püspöki egyház érseke, azt az ösztönzést nyerte, hogy a Reformáció
ból született egyházak keressék meg közös erővel azokat az eszközöket, melyek hitük
és tanításuk egységét biztosíthatnák. Igy született meg a "Faith and Order" (Hit és

1 W. J. Sexton anglikán kanonok kis könyvet irt; «Crísttan uníte» c. (London második kiadás
1847.), amelyben igen jól összefoglalja az ökumenizmus problémáit; a kis könyv nincs minden humor
hljján, mert egyhelyütt úgy állitja be a római katnlícízrnust, mint valami skizmatikus szektát, amely
1570-ben kivált az anglikán egyházból! (55-59. o.)
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Konstitució) mozgalma. A különböző felekezetek közötti hosszas tárgyalások után 1917
augusztusában Lausanneban egyetemes konferenciát tartottak, amelyen, a babtisták
kivételével, az összes protestáns egyházak kiküldöttjei résztvettek, sőt több keleti
ortodox egyház is. 1937 augusztusában Edimbourghban a Faith and Order újabb világ
konferenciája százhuszonhárom protestáns egyház delegáltjait gyüjtötte egybe. A moz
galom határozottan dogmatikai jellegű, nem efégszik meg a minden dogmát nélkülöző,

tisztán csak gyakorlati szövetkezéssel, amelyből hiányzik az igazi egység. Célja az,
hogy a testvéri jóakarat és megbánás szellemében egyűttesen keressék az egyenetlen
ség okait, kiküszöböljék a látszólagos ellentéteket és kiemeljék azokat, melyek ki nem
egyenlíthetők. Ném arról volt szó, hogy valamilyen elméleti egységhez jussanak, amely
nek megvannak az előre megszabott normái, hanem hogy az őket elválasztó különbsé
geket csökkentsék.

A "Faith and Orderr-rel párhuzamosan egy másik ökumenikus mozgalom is létre
jött: "Life and Work" (Elet és Akció) néven. Alapítói úgy vélték. hogy a keresztény
erkölcsnek a szociális és nemzetközi kérdésekben való azonos állásfoglalása alkalmas
arra, hogy a keresztényeket, akiket a dogma elválaszt, közelebb hozza egymáshoz. Az
egyik irányzat. a liberalizmus örököse, a jóakaratú emberek e dogmamentes szövetsé
gében ön célt láttak csupán, az egységnek az egyetlen elfogadható megvalósítását. A má
sik irányzat, melyet főképpen N. Söderblorri, upszalai luteránus pűspök képvisel, szük
ségesnek tartja a dogmá és intézmények terén való egységet is és a közős cselekvésben
nem lát mást, mint az első lépést a valódi egység felé.

A mozgalom 1914-ban Constanzában Nemzetközi Protestáns Hetet tartott, amelyen
megszűletett az "Egyházak által való nemzetközi barátság Világszövetsége" , melynek
célja a különvált egyházak közötti szorosabb kapcsolat, hogy azok a béke érdekében
együttműködhessenek.Söderblom a Szevetség kibővítését indítványozta, aminek ered
ményeképpen 1925-ben megtartják a stockholmi Life and Work ökumenikus konfe
renciáját. A "Life and Work" a Szövetségnek átengedi a béke és háború kérdésének
tanulmányozását, a "Faith and Order"-nek pedig a theológiát és az egyházi intézménye
ket, hogy teljesen a keresztények evilági síkon való tevékenységének szentelhesse ma
gát. Úgy az 1925-ös stockholmí, mint az 1937-es oxfordi konferencia főleg nemzetközi
kérdésekkel foglalkozott. A mozgalom a második világháború alatt és azóta is nagy
szabású segítöakciót szervezett úgy anyagi, mint lelki téren.

Mint láttuk, a .két mozgalomnak az egységtől alkotott felfogása merőben eltérő

volt, de sokan úgy érezték. hogy a keresztények akciója és az egész szociális és nemzet
közi morál feltételezi azt, hogy az emberi személyről és Istennek az emberről való
szándékáról pontos fogalmaik legyenek, - ez a meggondolás aztán az evangéliumi üze
net értelmezéséhez, vagyis dogmatikai problémákhoz vezetett. Végűl az -1937-es oxfordi
és edimbourghi konferenciákon elhatározták, hogy a két ökumenikus mozgalom - a
dogmatikus és az adogmatikus - összeolvadnak. ez az eredete a "World Council of
Churchesr-nek (Egyházak ökumenikus tanácsa). amely óriási előmunkálatok után 1948
augusztusában Amsterdamban gyűlt össze először.

Az ökumenikus Tanács

Fontos, hogy megértsük, mi tulajdonképpen ez az Okumeníkus Tanács. Vísser't
Hooft lelkész, a mozgalom főtitkára, aki a "Faith and Order"-irányzatot képviseli, a
következőkben látja a Tanács szerepét.!

A nagygyűléseken, amilyen az amsterdami is, harminchat egyház - protestáns,
anglikán és néhány ortodox - körülbelül 450 képviselője vett részt; a nagygyűlés öt.
évenként ül össze, de állandó bizottságok biztosítják a folytatólagosságot. Mint látjuk,
szervezete hasonlít a régi Népszövetségéhez.

Hogyan működík a "World Council"? Nincs kőnnyű dolga, ahogy azt Visser't
Hooft is elismeri:
... "mindegyik tagegyház olyan eltérően magyarázza az ökumenikus mozgalomhoz való

1 W. A. Wíssert Hooft: Le Conseil écuméníque des Egltses, sa nature, ses límít.es a .Homages
et Reconnalssance--tian. Recueil de travaux publlés á I'occasion du 60. annrversaíre de Karl Barth:
«Cahters théologíques de I'actualtté protestante- Paris-Neuchatél 1946.
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viszonyát, hogy minden olyan törekvés, amely a közös munka közös kifejezésére irá
nyul, újabb egyenetlenség veszélyét rejti magában ..."

Két ellentétes felfogás lehetséges: az Okumenikus Tanács vagy zsinatféle, vagy
pedig akadémia és szindikátus.

Ha zsinat, akkor magát az Egyházat képviseli, megvalósítja egységét, kifejezi
közös gondolatát, leszögezi a világgal szemben elfoglalt álláspontját: tehát bizonyos
hatalmat gyakorol a tagegyházak felett, bármilyen korlátolt és alkotmányos is ez a
felsőbb bíráskodás, sőt mi több: beavatkozhat az egyes egyházak belső életébe, amelyek
elméletben megőrzik teljes autonomiájukat. A Tanács végeredményben tehát egyház
kormányzat.

Ha viszont a ,,\Vorld Council" akadémia, akkor csupán találkozóhely, az egységről

folytatott elméleti kutatások központja, a tagegyházak külső aktivitását egymásmellé
rendelő, adminisztratív szerv.

Eddig a két mozgalom világkongresszusai meglehetősen paradox magatartást
tanusítottak ezzel a problémával szemben: a gyakorlatban elfogadták mind a két egy
másnak ellentmondó felfogást. Egyrészt kijelenlették, hogy ők nem az Egyház, hogy
nincs felhatalmazásuk az Egyház nevében beszélni, hogy a nagygyűlés nem zsinat,
melynek megvan a hatalma hittételek megszövegezéséhez és a legfelsőbb bíráskodás
hoz. Másrészt, amikor a világhoz szózatot intéztek, úgy léptek fel, mintha ők lennének
az Egyház.

Ez az önmagának ellenmondó magatartás - Visser't Hooft saját bevallása sze
rint - arra mutat, hogy a Tanács pillanatnyilag nem lehet az Egyháznak még csak
kezdeti fokon lévő megvalósítása sem, viszont azzal sem 'elégedhet meg, hogy aka
démia vagy az egyes külső akciókat egymás mellé rendelő bizottság legyen.

Miért nem tekintheti magát a Tanács zsinatnak, sem pedig az "Una Sancta"
részleges és kezdeti stádiumban lévő megvalósításának? Mert - hangzik a főtitkár

őszinte és világos válasza - hiányzanak belőle a lényeges "notae ecclesiae", vagyis
nem lelei meg az Egyház egyetlen és hagyományos bibliai fogalmának:

"Ha az ökumenikus mozgalom belső helyzetét összehasonlitjuk azokkal a meg
határozásokkal, melyeket a különböző felekezetek az Egyházról adnak, megállapít
hatjuk, hogya' Tanács egyiknek sem felel meg. Ha viszont a Bibliát nézzük, és a
Tanácson belül elhelyezkedő egyházak közösségét összehasonlítjuk azzal a közösség
gel ("koinonia""vaIJ, melyröl az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál levelei szólanak,
láthatjuk, hogy ennek a "koinonia"-nak főjellemvonásai hiányoznak belőle, mégpedig:
a tanubizonyság és a szentségek közössége. A világkonferenciának jogában áll szóza
tot intézni a világhoz, de ennek jelentöségét és értékét erősen csökkentik a viták
folyamán megnyilvánuló ellentétek. Tény az, hogy az egyes tagegyházak tanítása nem
ugyanannak a "deklaráció"-nak ("kerugma"-nak) kifejezései, melyeket mindegyik
egyénien színez, sokkal inkább nyelvzavarra emlékeztetnek. Ott, ahol az egyes egy
házak ellenmondanak egymásnak, amikor a hit alapvetö igazságairól van szó - és
ez nem véletlen, de állandóan ismétlődő jelenség -, nehéz az egyetemes Egyház
jelenlétet felismerni.

Ezenfelül, az a körülmény, ,hogyatagegyházak képtelenek közösen kiszolgál
tetui az Úrvacsorát, világosan mutatja, hogy az Okumenikus Tanács nem tarthat jogot
"a Koinonia"-ra, a szónak bibliai értelmében. Sőt több: az a tény, hogy képtelenek
vagyunk az Úr asztala körűl összegyűlni, azt mutatja, hogy az egység, amely nálunk
eddig megvalósult, csak árnyéka annak, amelyet Krisztus teste fejez ki tökéletesen ..."

Ahhoz, hogy a Tanács legfelsöbb szinódus legyen, amelynek hatalma van az
egyházak fölött, hogy kormányzat legyen, ahhoz az ís kellene, hogyatagegyházak
szuverenításuk egy részéről lemondjanak, amire viszont a legkevésbbé sem hajlandók.

Bele kell-e nyugodniok tehát, hogya Tanács csak akadémia vagy szindikátus
legyen? - Nem, válaszolja a főtitkár. Ha csak akadémia, a Tanács rövidesen mú
zeummá válnék, melynek az élő Egyház szempontjából nincs semmi jelentősége." Ha
nem más, mint egy olyan bizottság, amely az egyes szuverén egyházak akcióit egymás
mellé rendeli, csak adminisztrációs szerv, melynek nincs semmi spirituális értelme.

Látjuk a dilemmát: az egyes egyházak képtelenek elfogadni egy felettük álló
tekintélyt, képtelenek másfajta közösségre lépni, mint amilyet az egymásmellé rendelt
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tagegyházak szövetsége képvisel, viszont az a tény, hogy szövetségre léptek, már
önmagában is azt mutatja, hogy kötelességüknek tartják, hogy igazibb egységre töre
kedjenek, de ez az egység feltételez egy olyan tekintélyt, amely az összes közösségek
felett áll. Itt is megtaláljuk tehát a két pólus közöttí feszültséget, amely a Reformációt
jellemzi: egyik oldalon a vizsgálódási szabadság, a másik oldalon a dogma és a
tekintély.

Hogyan oldható meg a gyakorlatban ez a dilemma? Marc Boegner szerint a
Tanács nem más, mint az egység tanubizonysága, prófétája és nevelője. Vagyis: ahhoz
megfelelő tekintéllyel rendelkezik, hogy figyelmeztesse az egyházakat meg nem való
sitott egységükre, amelyet keresniök kell. Ha irányítást nem is, ösztönzéseket kétség
kivül ad.

Vissert Hooft még tovább megy, bár amit mond, nem egészen világos; a főtitkár

megpróbálja megindokolni a Tanácsnak azt a jogát, hogy az Egyház szózatát intézze a
világhoz, jóllehet nem az Egyház hangja. Ha vizszintes irányban nézzük, mondja - a
Tanács olyan egyházak szövetsége, amelyek a hit, a szervezet és a morál kérdései
ben eltérnek ugyan egymástól, de függőleges irányban, vagyis - ha jól értem 
annyiban, amennyiben a Tanács eszköz, melyet Isten felhasználhat, ha akar, bizonyos
pillanatokban megvalósul benne az egység; azokban a pillanatokban, amikor Isten
arra használja fel, hogy a szétszóródott egyházaknak mondjon valamit, átmenetileg
az "Una Sancta" megvalósulása, és joga van annak nevében beszélni.

De vajjon hogyan ismerik fel ezeket a pillanatokat? A válasz a protestáns
probléma szivébe visz bennünket: a lelkiismereti szabadság és a tekintély cllcntété
hez. A Tanács nem illetékes arra, hogy megállapitsa, hogy bizonyos pillanatokban
megtestesiti-e az Egyházat, vagy nem. Ha erre hatalma volna, akkor csalhatatlannak
kellene lennie, ő volna a kollektív pápa, aki kifejezné Istennek az egyházakra vonat
kozó akaratát. Visser't Hooft szerint: "minden egyes egyház és minden egyes hivő

joga esetenként eldönteni, hogy felismeri-e az Okumenikus Tanácsban annak az egyet
len Testnek a megnyilvánulását, amely a Fej akaratát keresztülviszí."

Azt hiszem, minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy egy ilyen válasz meg
döbbenti a kivülállókat. Nem előfeltétele-e az Egyház létezésének, hogy hatalmát és
intézményeit a hívek és kisebb közösségek elismerjék? Ha az egyes ember és kőzős

ség egyéni véleménye dönti el, hogy van-e hatalma vagy nincs, csirájában fojtják meg
ezt i'. hatalmat.

Pillanatnyilag az Okumenikus Tanács nem más, mint koordinált egyházak sző

vetsége, amely kötelességének érzi, hogy valóságosabb és eredményesebb egységre
lépjenek, de még nem rendelkeznek megfelelő lélektani és szociológiai szabadsággal
ahhoz, hogy felállítsák ennek az egységnek a feltételeit. Félő, hogy az amerikaiak
hatésa alatt a .,Life and Work" a "Faith and Order" fölébe kerekedik. Hacsak Isten
nem lép közbe, ez a helyzet, minden emberi számítás szerint még sokáig, talán évszá
zadokig is eltarthat. Az Okumenikus Tanács vallásos érzésből táplálkozó szép moz
galmaegyelőre prófétai hang csupán, amely azonban minden emberi gyengesége mel
le-tt is, tanubizonyságot tesz Isten alkotó erejébe vetett hit mellett és mindnyájunk
reménységét erősíti.

Az ökumenikus szellem

Tehát kétféle ökumenikus rendszer lehetséges, aszerint, hogy a kereszténység
elméleti követelményeit vagy gyakorlati lehetőségeit tartjuk szem előtt. Az első szerint
várni kell addig, amig a lelkek egységesek lesznek és csak akkor lehet közös intézmé
nyekről szó, amelyek a hit valódi egységének kifejezői lesznek. Ezt az álláspontot
képviseli Vissert Hooft. A canterbury érsek szerint viszont ez a módszer nem reális,
mert semmi okunk sincs azt remélni, hogy az egyes teológusok ·egy véleményen lesz
nek. Ezért inkább a másik módszer a célravezető, amely felé a hivatalos anglikán
Egyház is hajlik: ahhoz, hogy: a lelkek közelebb jussanak egymáshoz, elöszőr közös
intézményeket kell létesíteni, ezért meg kell elégedni a formulák és tanok külsőséges

elfogadásávaJ, még ha azokat az egyes tagok merőben ellentétes módon magyaráz
zák is.
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Az ökumenizmus az előtt a dilemma előtt áll, hogy: vagy megvarja a dőgmatikai

egységet, de akkor lemond a gyakorlati egységről, vagy lemond a dogmatikai egy
. ségről, de akkor a valódi egységről mondott le.

Talán lehetséges megoldani a dilemmát és összeegyeztetni az elméleti követel
ményeket és a gyakorlati lehetőségeket.

Világos, hogy ha nem akarnak pótlékkal megelégedni, az egység valódí dog
matikai közösséget tételez fel, ami nem jelent gépies uniformizálást; mi sem termé
szetesebb és egészségesebb, minthogy tág teret engedjenek a magyarázat és a kifeje
zés terén, feltéve, hogy ez nem vezet anarchiához. Három mód van arra, hogy ezt
megakadályozzák: vagy mindegyik külön-külön megkeresi a bibliának mindenki által
elfogadható értelmét, vagy gépies eljárással megkeresik a legkisebb közös nevezőt

vagy pedig elfogadják, hogy Isten az Egyházra bízta az evangéliumi üzenet magyará
zatát és az egyetlen ígazság meghatározását, amely alkalmas arra, hogy az egység
alapja legyen. E hatalom gyakorlása különbözőképpen képzelhető el: a hagyomány,
a megfelelő élet, a szinódus és főpap útján. Az utolsó négy évszázad tapasztalata azt
mutatja, hogy az első két módszer doktrinális anarchiába torkollik.

Ha egy ilyen esetben szabad egy kívülállónak véleményt nyilvánítani, azt
hiszem, a jelen körűlmények közt az egységhez vezető első lépés semmiesetre sem
a dogmatikai egység keresése lesz. Előbb lélektani átalakulásra van szűkség: le kell
mondani arról, hogy mindenáron olyan módszerekkel törekedjenek egységre, amelyek
eddig csak anarchiát eredményeztek. Nem kell-e letenni arról a hitről, hogy Isten
centrifugális eszközökkel akarja az egységet megvalósítani? Gyakorlatban ez a pro
testáns teológusok részéről olyan szellemi és akarati magatartást jelent, amely disz
ponibilisekké tenné őket az Una Sancta hatalmával szemben, még mielőtt tudnák,
hogyan fogja az hatalmát gyakorolni. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az Egyház
tekintélye az egyetlen lehetséges, tehát az egyetlen Isten által is akart eszköz az
evangéliumi üzenet kinyilvánítására.

Jól értsük meg: nem a tekintély katolikus elvének elfogadását ajánlom - sem
naívsagból, sem pedig "jezsuita ravaszságból" -, hanem csak egy bizonyos rendelke
zésreállást az Egyház tekíntélyével szemben; ez a diszponibilitás semmit sem prejudikál
a módokra vonatkozólag, ahogyan az Egyház hatalmát gyakorolni fogja.

Kétségkívül nehéz volna az ökumenizmus szempontjából meghatározni, hogy
az Egyház mikor és hol gyakorolja hatalmát és hogy ez hogyan egyeztethető össze
a profetizrnussal, mert nem szabad azt a gazdagságot elszegényíteni, melyet a vizs
gálódásszabadságról szóló tanitás rejt magában. Talán még évszázadokra van szük
ség, hogy e problémát megoldjuk, mégsem abszolút lehetetlen megoldani azt: az
ortodox egyházak példája, a hagyományhoz valő visszatérésűk a "sobornost" igen
hajlékony fogalmával azt mutatja, hogy az Egyház tekintélyének a dogmák terén való
"apriori" elfogadása lehetővé tenné a protestantizmus számára is, hogy a jogos
különféleségben megtalálná az igazi egységet. Ezen az úton haladva az egység felé,
a protestantizmus abban a helyzetben lenne, hogy felvethesse az ortodoxiához és a
római katolicizmushoz való viszonyának kérdését, jóllehet erről az oldalról a válasz
fal az égig ér ...

Remélhető, hogy az ökumenikus mozgalomnak sikerül majd a lélektani kate
góriákat átalakítani. Mert ha a dogmák és intézmények terén elért eredményeik kiáb
ránditóak is, a lélektan terén annál nagyobb jelentőségűek. Mert mi az ökumenizmus
lényege? Először is az a mély meggyőződés, hogy a szétszakadás súlyos baj és az
egyenetlenségben örömünket lelni súlyos bűn; másodszor ráeszmélés arra, hogy az
egység nem a külsőséges szövetkezésben van, hanem Krisztus egyetlen igazságában
és akaratában. Ez a magatartás egyszersmind lojalitást feltételez azzal szemben, amit
míndegyík az igazságnak tart és mások véleményének tiszteletét: arra tanít, hogy a
más véleményében mindig a pozitívumot kell keresnünk, a mindnyájunknak föltett
kérdést, olyan gazdagságot, melyet mi talán elhanyagoltunk.

Szent Ireneusz módszere ez, amely legalább is egy kísszámú protestánsnál, a
katolicizmus megértését és a vele való rokonszenvezést eredményezte. Ahogy Vissert
Hooft kőnyvében megjegyzi - amely az elfogulatlanság iskolapéldája lehetne 
"a nem római katolicizmussal (tehát anglikánizmussal és keleti ortodox egyházakkal)
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való érintkezésben a protestantizmus, amely még mindig a pápaellenesség bélyegét
viseli magán, eljuthat a római katolicizmus ireneuszi megértéséhez.! Valójában azok
a'l ortodoxok és - kisebb mértékben némely angio-katolikus -, akik az ökumenikus
mozgalomban résztvesznek, felhivja a protestáns gondolat figyeimét a látható Egy
ház fontos szerepére az Inkarnáció titkához való viszonya szempontjából; továbbá
arra, hogy a hagyomány Isten által választott eszköz az evangéliumi üzenet magya
rázatára: arra készteti, hogy ne elégedjenek meg egy ötvenpercentes megoldással és
végül felkelti benne a szentségi élet vágyát.

Osszefoglalva a mondottakat: az ökumenikus mozgalom nem az Una Sancta
embriójn, hanem annak csak míntegy próféciája. Ezzel szemben nem egy katolikus
kiadvány és az Unitas-hetek elöadói a rosszulértelmezett ireneuszi szellemtől indít
tatva és nagylelküségi versenyre kelve egymással, hamis képet adnak a helyzetről:

nem mutatnak rá a legyőzhetetlen akadályokra, az ökumenizmus gyengeségére és
egyetöre még teljesen külsőséges jellegére. Örizzük meg tisztánlátásunkat, hiszen
ezen a téren az ökumenizmus vezetői maguk jártak elől példával. A Szeritlélek ere
jébe vetett hittel, rendíthetetlenül reméljük, hogy Krisztus akarata egyszer megvaló
sul, de ne akarjuk megelőzni a Gondviselést. Másrészt ismerjük el őszintén, hogy az
egységre törekvő mozgalom a kereszténység szétszakadása óta a lelkek történelmé
nek legnagyobb ténye.

Robert Rouquette

AZ ÚJ SKANDINÁV IHODALOMHÓL

Ha skandináv irodalomról beszélünk s annak jellegzetes értékeit nagy vonalak
ban magunk elé idézzük, nekünk északiaknak a svédek néhány kitűnő regénye, a
norvégek drámai müvei és hatalmas méretű, patetikus hangú, küldetést hirdető köl
teményei, a dánok józan, realista elbeszélői és a finn lírai költészet néhány ragyogó
darabja jutnak legelöször eszünkbe. Az átlagosan művelt északi ember általában így
tartja számon a skandináv irodalmat. Ez az egy mondatnyi áttekintés természetesen
nem fedi azt az elképzelést, arm a skandináv irodalomról általában a külföldiekben él.
Még az olvasott, irodalmilag művelt külföldi is csak hézagosan, szemelvényesen ismer
heti észak irodalmát. Bár kétségtelen, a skandináv népek irodalma sokkal ismertebb
s megközeJíthetöbb, mint más kis népek irodalma. Művelt ember nemcsak Ibsen,
Strinciberg, Andersen, Jacobsen vagy Kivi műveit vagy legalább nevét ismeri, hanem
alkalma volt megismerkedni a közelmúlt skandináv irodalmának is néhány jeles alko
tésával. olvasta Sigrid Undset, Selma Lagerlöf, Knut Hamsun és Sillanpaa müveit. Ez
utóbbi négy író majdnem valamennyi művét lefordították külföldi nyelvekre, az olva
sók legszélesebb rét.egei ismerkedhettek meg velük, a huszas évek nemes értelemben
vett bestsellerei voltak. Regényeik gyors elterjedésében és népszerűségében természe
tesen nagy szerepet játszott az a körülmény is, hogy mind a négyen Nobel-díjas
irók voltak. (Rajtuk kívül még két északi író kapott Nobel-díjat: a külföldön alig
ismort Erik Axel Karlfeldt és Johannes V. Jansen.) A Nobel-díj nemcsak előkelő

irodalmi rangot ad, de hálás kiadói reklám is. Knut Hamsun, Selma Lagerlöf és Sigrid
Undset a huszas években meghódították a világot, az olvasók milliói lelkesedtek az
"északI írodalomért". Velük a skandináv irodalom ismét nemzetközi hírnévre tett szert
s egyben le is záródott egy korszak. Selma Legerlöf meghalt, Sigrid Undsetnek évek
óta nem jelent meg könyve s Knut Hamsun nemzete megvetésétől sujtottan éli aggas
tyún éveit.

A külföldi kiadók azóta is próbálkoznak skandináv szerzőkkel, de kísérleteik
nem sok sikerrel jártak. Az az érdeklődés, ami huszonöt évvel ezelőtt az északí iroda
lom iránt megmutatkozott, napjainkban erősen csökkenőben van. Az európai olvasó
tömegeket elhóditották az amerikai írók, bestsellereikkel európai tollforgató nem tud
versenyezni. Úgvlátszik, előbb meg kell tanulni a tengerentúli írók módszereit.. Ter-

l A «Sobornost» kb. annyit jelenI., mínt az Egyház életének teljessége, a kollektiv vallásos
tapasztalat az időben és térben, annyiban, amennyiben ez az egységes élet "lex credendi",
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mászetesen a kiadói vállalkozó kedv nem értékmérője egy irodalomnak. Amiképpen
külföldi olvasó csak nagyon tökéletlen képet kapott a három nagy északi Nobel-dijas
író műveinek fordítá saiból a közelmúlt skandináv irodalmáról, ugyanúgy nem jelenti
az újabbkori skandináv irodalom terméketlenségét az a körülmény, hogy az utolsó
években kevesebb északi írót fordítottak le, mint két évtizeddel azelött.

Ha a mai skandináv irodalom belső életét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a
harcok irodalmi hagyományok ellen és mellett, az új és régi irodalom híveinek állandó
vitái krónikus tünetei az északi irodalomnak épúgy ma is, mint száz évvel ezelőtt.

Mint a világon míndenütt, a soron lévő nemzedék északon is lelkesen rajong egyedül
üdvözítő új irodalmi kifejezési íorrnákr ól, ábrándozik a mű és az élmény titkairól, új
sttlustorekvésekről, világmegváltó, az emberiséget felszabadító új irodalomról. Ez a
fajta irodalmi élet északon is zajlik s hullámai néha messze kicsapnak. A fiatalok
lázadása természetesen nem mindíg újító, forradalmi jellegű, mint éppen napjaink
példája mutatja. A legújabb északi irodalmi törekvések visszatérést mutatnak az egy
szerű, zárt formákhoz, a századforduló szkeptikus realizmusához s határozott elfor
dulást a szándékosan bonyolult, értelmetlenné ködösített irodalomtól.

Irodalmi divatok, áramlatok rövid életűek. Az északi irodalmi kritika hajlamos
arra, hogy ír óit bizonyos időrendi periódusokba sorolja. Igy írnak, mint zárt kor
szak.okról, az 1920-as, 30-as, 40-es évek irodalmáról. Az irók besorolása a szerint törté
nik, mikor vált nevük ismertté. Jellemzö még bizonyos irodalmí eszmények ismételt
visszatérése, egyfajta spirítuális jellegű puritán konzervativizmus és irodalmi divat
hóbortok iránti lelkesedés váltakozása. A nemzedékek harca, a viták modernek és
konzervatívok közott hagyományról és haladásról, realizmusról vagy exisztencializ
musról végső jelentöségükben persze csak felületi jelenségek a skandináv irodalomban
is. A maradandó értékű művek irodalmi csaták, kávéházi eszmecserék zajától távol
születnek.

Minden írónemzedék szükségét érzi, hogy egy rendszerint rövid életű új folyó
iratben bemutatkozzék. E folyóiratok önálló vállalkozások, kiadójuk cgy elszánt
mecénás vagy maga a nemzedék közössége s ezért eltérően egyéb irodalmi lapoktól
kiadói üzleti politikától függetlenül, őszintén tükrözik a nemzedék szellemi arculatát.
A két legjelentősebb, általános tekintélynek örvendő irodalmi szemle az ötvenéves
irodalmi multra vlsszatekíntö Ord och Bild (Szó és kép) és a Finnországban u~yancsak

svéd nyelven napvilágot látó Nya Argus (Új Argus). melyet szabadelvü finnországi
irók és tudósok alapítottak 1908-ban

A mai svéd irodalom reprezentatív képviselői: Par Lagerkvist, Hjalmar Gull
berg, Johannes Edefeldt és Harry Martinson. A közvélemény Pa Lagerkvistet tartja
nemzete legnagyobb élő írójának. Először versekkel jelentkezik, majd előadják drá
mái t, később regényei jelennek meg. Színműveiben az emberiség átfogó nagy problé
mái szólalnak meg, a világmegváltás eszméje vezeti tollát. A Hóhér című drámáját
minden skandináv ország színpadán előadták s mindenűtt a nagy irodalmi eseményeket
megillető elismerő fogadtatásban részesűlt. A Szentivánéji álom a menedékhelyen jel
legzetesen északi hangulatú költői játék. Az élet elesettjeinek álma a boldogság
ról, szépségről és jóságról. Az igényes olvasók és színházlátogatók írója, híveinek nem
nagy a tábora. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elszigetelt, a külvilágtól elzárt világ
ban él. Életműve elválaszthatatlan korának eseményeit ől.

Hjalmar Gullberg és Johannes Edfeldt költők, akik a harmincas évek elején
jelentkeztek első kötetjeikkel. Mindkettőjük verseinek a vallásos élmény az alap
anyaga és ihletője. Ök ketten és Ivar Harrie fordították újra a Shakespeare-drámákat
s azóta a svéd színpadokon a régi, klasszikus fordítások helyett az övéiket játsszák.
Harry Martinson a svédek legnagyobb munkás költője. Költészete magán viseli egy
küzdelmes ifjúság bélyegét. Gyerekéveit vidéken tölti; lelenc, évről-évre más család
fogadja magához. Később hajóra kerül, fűtő lesz, de hamarosan tüdőbaj támadja meg
szervezetét. Nyelvének gazdagságával tűnik ki, mind prózája, mind költői alkotásai
ragyogó mesterművek, melyek a formákba merevedett, szegényes svéd nyelv. legrej
tettebb szépségeit varázsolják elő.

Az utolsó évek termése jellegzetesen epigon irodalom. Iró és olvasó egyaránt
fokozott figyelemmel fordul külföld felé. Svédország népe, amely szerencsés földrajzi
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helyzete és okos politikusai reven elkerülhette a két világháborút, most nyugtalan
kiváncsisággal tekint szét a világban. Mohón csap le minden irodalmi élményre,
pótolni akarja a mulasztásokat. Tavaly jelent meg Joyce Ulysses-e és a Finnegan
waves svéd nyelven, lelkesen olvassák Kafka regényeit, Sartre és Anouil színdarab
jait nagy sikerrel játsszák a svéd színpadok, művelt embernek ismernie kell T. S. Elliot
verseit s Steinbecknek és Hemingwaynek nemcsak nagy olvasótábora van, hanem szá
mos író-követője is.

A háborús évek svéd lírájat egy jelentékeny írói csoport, a "negyvenesek" irá
nyitják. Az izmusok divatja, mely negyedszázada lázba hozta Európa költőit, csak
most, a negyvenes évek elején ért el Svédországba, amikor a németek megszállták
Norvégiát s a háború szele átcsapott a norvég-svéd határon. A veszély és a bizony
talanság élménye s az a tudat, hogy semlegességük talán csak Illúzió, bármikor belé
jük taposhat a német csizma, a szellem ideges nyugtalanságában mutatkozik meg.
A "negyvenesek" költői anyagukat a tudatalatti asszociációk mélytengeréből rnerí
tették és szorgalmasan igyekeztek egymáson túltenni ködösségben és érthetetlenség
ben, Művcik múló tüneti jelenségek, előreláthatólag hat-hét év mulva csak kívánesi
irodalomtörténészek fogják köteteiket kézbe venni. Két folyóiratuk volt, melyek ez
év tavaszán szűntek meg, jelezvén tekintélyük és hegemóniájuk hanyatlását. Költői

bálványuk a katolikus T. S. Elliot s nagy hatást gyakorol rájuk néhány finn költő

is, köztük kűlönösen Edith Södergren. Utóbbi Skandinávia egyik legnagyobb modern
Iirikusa. Finnország keleti határszélén élt egy kis faluban, elzártan a vílágtól, szegé
nyen és ismeretlenül. Itt írta magányában teljes érettségű, kozmikus ihlettségű ver
seit, melyeknek megjelenésük idején jóformán semmiféle visszhangj uk nem volt.
Tüdővészben pusztult el fiatalon s a huszas évek végén bekövetkezett halála után
fedezték fel csodálatos képességeit s jelentették meg új kiadásokban műveít.

Ha a svéd irodalmat a finnországival összehasonlít juk, rögtön szemünkbe ötlik
utóbbinak gazdagabb rétegezettsége. Ennek oka az, hogy az országot két különböző

nyelvű és nemzeti jellegű nép lakja, amely évszázadok óta él egymás mellett anélkül,
hogy egymásba olvadt volna. A finnországi svéd kisebbség irodalmáról általában na
gyon keveset tudnak külíöldön. Ha valaki ismeri is például Ruxneberg nevét, aki a
svéd nyelven írt költők egyik legnagyobbika, azt nagyon kevesen tudják, hogy Finn
országban élt és svéd létére a finn nacionalista mozgalom egyik legjelentősebb

alakja volt. .
A finn irodalom néhány kitűnő rnűvel komoly megbecsülésre talált az egész

müvelt világon. Az élők közül elsősorban Sil lanpáűre gondolunk, a finn próza jelleg
zetes képviselőjére, aki Kiví hagyományainak hűséges folytatója. Újabb néva munkás
író Toivo Pekkanené, aki némelyek szerint Stillanpaanél is gazdagabb tehetségű. Regé
nyeinek hősei munkások, gyárvidékek lakói. Közvetlen, tiszta hangú, páthosz nélküli
realista elbeszélő. Regényeinek nagyrésze megjelent francia fordításban. Elismert írónő

még Iris Uurto. Irásai néhol Proust, néhol D. H. Lawrence műveinek hangulatát idézik.
A mai finnországí svéd irodalom két legjelentősebb képviselője: Rabbe Enckel

és Solveig von Scholtz. Mindketten költők s az írodalmi közvélemény Svédországban
épúgy megbecsüli őket, mint hazájukban. Enekel a betű ötvöse, az irodalmi miniatűr

művészi mestere. Von Scholtz nyelve gazdagabb, erőteljesebb, élményei frissebbek,
megrázóbbak. Jelentős prózaíró Oscar Parland, a balti származású idegorvos, aki
analitikus módszerű családregényeivel szerzett nevének megbecsülést.

Az elmúlt évtized dán irodalmának legnagyobb alakja Kaj Munk. Egy jutIandi
kis falu lelkésze volt, aki tántoríthatatlanul hirdette a szellem hatalmát az erőszak

felett. a jog erejét a hatalommal szemben. Amit szószékről nem mondhatott el, azt meg
irte drámáihan, melyeket Skandinávia minden országában nagy sikerrel játszottak. Két
legbátrabb hangú, legjobb drámája: Aki az olvasztótégely mellett ül és az Ige. Az első

Hitler Németországában játszódik s témája Krisztus szenvedése és halála. Súlyos szavú,
megrázó hatású rnűveí a lelkiismeret drámái, amelyeket az istenhit megváltó ereje
sugall. Kaj Munk a dán irodalom és a dán nép nagy mártírja, 1943-ban náci ügynökök
meggyílkolták.

A dán és norvég írók javarésze hallgatott a megszállás éveiben. Az oslói vagy
kopenhágai könyvkereskedésekben alig lehetett látni új könyvet. De megszületett ott
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is a titkos irodalom, az elnyomottak szellemi harca a zsarnoksággal szemben. Ebből

az anyagból legjelentősebb a németek elleni harcban elesett norvég Nordahl Grieg
hazafias hőskölteményeinek nA föld alatt" cimű kötete, amelynek sokszorosított pél
dánvai kézről-kézre jártak, táplálván az ellenállás olthatatlan tűzét.

- Sigrid Undset a megszállás éveit az Egyesült Államokban töltötte, ahonnan
1945·ben tért vissza hazájába. Könyve évek óta nem jelent meg. Csak cikkekben
vagy előadásokon hallatja néha szavát, rendszerint a katolicizmus ügyének szolgá-
latában. '

Felszabadulásuk után mindkét ország nagy papírhiánnyal küzdött. Papírkészleteí
ket elhasználták a 'németek propaganda-kiadványaik nyomására. A kiadók legelőször

a megszállás éveiben elfogyott klasszikus műveket pótolták. Aztán sor került az
élményirodalomra. Ebből a termésből két író válik ki: az elbeszélő Tarjei Vesaas, a
kitűnő atmoszféráj ú parasztregények szerzője és a költő Arnulf Overland, aki éveket
töltött német koncentrációs táborokban, ahonnan kikerülve a nagy tanulság az ihle
tője: mire kötelezi egy népet a szabadsága.

Norvégia, Dánia és Finnország szellemi életében a háború és a német megszállás
hatása erősen érezhető. Az írodalom zsákutcába került s tehetetlenül várta az öldöklés
és az önkény megszünését. Az író és költő hangja gyengének bizonyult, túlharsogták a
szirénák és a fegyverropogás. Svédország írói a külvilágtól elzártan, nyugtalanul szem
lélik a világégést. Érzik, -hogy magukra maradtak, társtalanok és magánosak. Kissé
szégyenlík a jólétet és biztonságot, melyet hazájuk semlegessége biztosít számukra s
néha irigylik idegen írótársaikat azokért az élményekért, amikben nekik nem lehet
részük. .

A háború befejeztével észak íróinak nagyrésze útrakelt, hogy körülnézzen a
háborúsujtotta Európában. Felkeresték külföldi írótársaikat. hogy meghallgassák a szem
tanu vallomását a pusztulásról és megbeszéljék a jövő feladatait. S ezalatt hatalmas
áradással megindul Skandinávia felé az új külföldi irodalom; soha annyi forditás nem
jelent meg északon, mint a háború utáni években. De az import-irodalom nem szorítja
háttérbe. a hazai írókat, a jó írónak van közönsége. Sok szó esik és sokat cikkeznek
irodalmi folyóiratokban az írói hivatásról s az írástudók felelősségéről. Az új idők

új követelmények elé állitják az írókat. Az író is társas lény s erről sohasem szabad
megfeledkezni. Az író hagyja ott az elefántcsonttornyot s foglalja el helyét az emberi
közösségben, mert egy írásmű hitelét elsősorban az irónak a külvilággal szemben
tanusított magatartása határozza meg.

Ingegerd Cronström

RAISS A MARITAIN VISSZAEMLJ~KEZt~SEI*

Jacques Maritain felesége, Raíssa Maritain amerikai önkéntes számíízetésük alatt,
amikor Franciaország élet-halálharcát vívta, kezdette el visszaemJékezéseinek meg
írását, vérző, fájó szívvel, összeszorított fogakkal, visszanéző szernmel, 1940 július 6-án.
"Mi már a reménységet is elveszitettük majdnem, mely fenntartott bennünket munkánk
ban és életünk minden szenvedésében: azt a reménységet, hogy a Krisztus szeretete
be tud hatolni ebbe a világba és át tudja formálni azt. Az Ö országa nem e világból
való, - mícsoda kegyetlen világossággal világlott fel számunkra ez az igazság! És
mégis: az Ö parancsa, hogy szeressük felebarátunkat, mínt önmagunkat, nem változott
meg ..." - De ebben a jelenben, mely visszhangzik a harcoktól, az üldözöttek pana
szától és minden borzalomtól, a visszaemlékezések írója a jövő felé fordul, mely Isten
ben el van rejtve, és a mult felé, a jó barátok felé, és elkezdi írní könyvét. Amikor
egy év mulva befejezi, úgy találja, nagyon érdekes munka volt a mult fonalai nyomán
elindulni, látva, hogya kűlönösen összefonódott sorsok a Gondviselésnek milyen cso
dálatos szövetét alkották, s ezt a multat nézve még a régi problémák, régi szerivedé
sek is úgy tünnek fel a jelen nyomasztó szörnyűségei között, mint egy elveszett
paradicsom. .

• Rarssa Maritain: Les grandes amtttés. L, II. Editions de Ja Maison Francaisc. New-York.
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Csodálatos is volt ez a századfordulónak és az új század első évtizedeinek
francia intellektuális élete. Mintha angyal kavarta volna a vizeket és csodálatosan
megújult, meggyógyult emberek kerültek volna ki il felkavart hullámokból. - Messzi
ről került ezekhez a vizekhez Raíssa, a kis orosz zsidólány, akinek különös és távoli
gyermekkora elmosódik és feloldódik a francia életben, és mire a Sorbonnera kerül,
addigra szinte nem más az egész teremtés, mint két nagy kérdező és kutató szem, és

.meg nem nyugvó intellectus, mely keres, keres, valami élőt, valami szilárdat, valami
abszolút lényeget, "hogy tudjam az igazságot Isten felől, magam felől, a világ felöl.
Ez volt, jól tudtam életemnek szükséges alapja". " ... une vérité absolue, une véríté
ínébranlable" ... Ez volt az álma már, amikor az érettségire készült, tizenhét esz
tendejével.

Az egyetemen találkozik egy szelidarcú szőke ifjúval, aki valamiféle mozgalom
ban buzgólkodik az orosz egyetemi hallgatók érdekében: ez volt Jacques Maritain.
Nemsokára elválhatatlanok lettek: mind a ketten ugyanazt keresték, s mindkettőnek

megváltás volt kitörni a maguk köré épített nagy csendből. nagy meg nem értésből.

Együtt járták a múzeumokat, s együtt indultak Duccio, Giotto és Angelico nyomán "a
szépség és szelidség birodalmába". - Akkor még nem tudták, hogy ez az isteni kegye
lem birodalma is, de jól érezték magukat benne. - Raíssa megismerkedik csakhamar
Jacques barátaival, elsősorban Ernest Psicharival. - Jacques anyja révén unokája
Jules Favre-nak, Ernest pedig Renannak. Mindkét családnak gyökerei mélyen bele
nyúlnak a katolikus Franciaország talajába, akármennyire racionalisták lettek is a XIX.
században. - Jules Favre második házasságában felesége kedvéért protestánssá lett
s ebben első házasságából származó leánya, Genéviéve. Jacques anyja is követte, s
igy érthető, hogy bár Jacques atyja katolikus volt, őt magát protestáns pásztor keresz
telte és katolikusellenes légkörben nevelkedett. A Maritain-Psichari barátság egy
egész életre szóló barátság volt. Mme Maritain emlékiratainak tekintélyes része feglal
kozik Ernest Psichari történetével, akinek életében Maritain-ék olyan döntö szerepet
játszottak.

A másik nagy barát, Charles Péguy, jóval idősebb Psicharinál és Maritain-nél.
Jelenlétében Raíssa alig mer megszólalni. Annyival idősebb náluk Péguy, és annyi min
dent tud. Bent ül "butikjában" , ahol a Cahiersde la Quinzaine-t szerkeszti, ezt a cso
dálatos, megalkuvás nélküli irományt, melyet néha elejétől végéig a szerkesztő ír meg.
A Dreyfus-ügy hozta össze Péguyt és Maritaint, s amikor jóval később a két jóbarát
elhidegül egymástól, Péguy akkor is kitartó jóbarátja marad öreg barátnőjének, Gené
viéve Fuvre-riek, Jacques anyjának.

. Jacques és Raissa, mint fiatal, minden tudásra éhes egyetemisták mindent hall
gattak ebben az időben, Pierre Curie és Mme Curie érdekes előadásait, és az összes
filozófusokat. -. Nagy hatással volt rájuk Le Dantee, a materiálista és atheista, bár
elragadtatását a káprázatos jövő iránt nem osztotta egyikük sem: "mire jó az .élő anyag
szintózise'. - mire jó, ha uralkodhatunk a fizikai világmindenség felett, ha az életnek,
a Jétnek értelme, ha az egész erkölcsi világ kikutathatatlan rejtély marad számunkra?"
ezen küszködtek. (A Gondviselés szálai különben igen érdekesen bogozódtak itt is: az
abszolút-atheista Le Dantec Elisabeth Leseur egyik harátnőjét vette feleségül. Annak
az Elisabeth Leseurnak a körébe került így, aki szentség hírében élt és halt meg, s aki
nek hitetlen férje megtért és dominikánussá lett ...l

Külőnben mind nagyobb csalódással hallgatták a Sorbonne előadásait, és mind
mélyebb szomorúsággal töltötte el őket, hogy mindenről volt szó, csak az Igazságról
nem: részletekbe veszett el minden, tudományos rutinirozottsággal, s a Lényeg még
csak szóba sem került. Nem volt más az egész, mint: "une leeori de rélativisme integral,
de sepeticisme intellectuel: et sia l'on étaít logique, de nihillame moral", - Akik kikerül
tek az egyetemről, egyáltalában nem hittek eszmékben, s teljesen fegyvertelenül állot
tak, hogy megvívják a szellem harcát a világ összeütközéseiben.

Professzorokban és filozófusokban csalódva, a metafizikai szorongás, mely gyö
törte őket, olyan mélyre hatolt bennük, hogy az élniakarás forrásait is elérte. Leverve,
szornorúan járkált Jacques és Raissa ezekben a napokban a Jardin des Plantes útjain,
úgy érezték, eljutottak a halál kapujáig. Mert vagy olyan a természetünk, hogy kép
telen megismerni az igazságot, vagy pedig nincs olyan világosság, mely megvilágitaná
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az élet célját, - s ha ez nincs, akkor nem érdemes élni. Szembe néztek mindennel
ezen a szomorú sétán: nem akarnak álarcot, nem akarnak hamis biztonságot, - az
élet értelmét, az igazságot akarják, vagy meghalni, ha nem lehet az igazság sze
rínt élni.

... Két égőszemű, égőszívű boldogtalan fiatal a Jardin des Plantes elhagyott
útjain ... Fülük zárva volt még és nem hallják a csodálatos kórust, mely az ő bol
dogságukat hirdeti: "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot ..."

Csodálatosak az Isten útjai: előörs-követségbe Hami Bergsont küldi feléjük, aki
csak halálos ágyán kapta meg a nagy kegyelmet, hogy szemébe ragyogjon a teljes
igazság, de íme, világosságot tud gyujtani mások számára és előadásaival szinte össze
omlik a Sorbonne filozófusainak lezárt épülete: megnyílik egy ablak a végtelen felé.
Igenis, meg lehet ismerni a valóságot és intuicióval elérhetjük az abszolútot. Négy lel
kes fiatal, akik már jóelőre elfoglalták helyüket az előadóteremben, ahol ott hullám
zott a párizsi szellemi élet színe-java: Péguy, Psichari, Maritain és Raissa. Szívükben
énekelt az öröm: "A tél elmúlt, megjött a tavasz", idézi erről az időről az Enekek
énekét Mme Maritain.

Ezzel a lelkesedéssel nincsen ellentétben az, hogy Maritain késöbbi tanulmányai
során szembefordul Bergsonnal, hiszen az intuíciónak erős kihangsúlyozása, az intelli
gencia és a metafizika kritikája csak az értelem helytelen használatával és egy el
tévelyedett racionalista és tudálékos metafizikával szemben jogosult.

Hosszan foglalkozik a könyv Bergson filozófiáj ával, aránytalanul hosszan,
talán a hála is közrejátszik ebben, vagy az a szinte tudományosan-pontos tárgyalása
annak, hogy mi volt Bergson filozófiájában az, ami ledöntötte lelki börtönüket s vissza
adta hitűket az igazságban és az abszolútban, amely van és elérhető.

Az új Bergson-tanítványok a neofiták buzgóságával követték a mestert, bárhova
megyen, - ott ültek a Collége de France szemináriumának asztalánál s együtt olvas
ták vele a görögöket és félderengett bennük, hogy létezik a szellemnek egy országa,
ahonnan "leszállnak a tökéletes ajándékok". - Plotinos olvasásánál szinte brutális
valósággal tör bele Raíssa életébe Isten léte: térdreborul és csókokkal borítja a köny
vet. - Bergson, amikor tanácsot kér tőle tanulmányait illetőleg, azt mondja neki:
"Suivez toujours votre inspiration". - Raíssa igen hálás ezért, úgy értelmezte, hogy
mindig szabadon határozzon, azaz legjobbik énje szerint. - Platon, Pascal, Ruysbroek:
megsejtése a lélek világának. Ez volt életének következő állomása, és egy nagy beteg
ség, mely úgy meggyöngítette egészségét, hogy az soha többé nem volt teljesnek mond
ható. Akkor már két esztendeje menyasszonya Jacquesnak. A világ legtermészetesebb
módján érezték, hogy összetartoznak, életre, halálra. 1904 novemberében keltek egybe.

Néhány hónap mulva a "véletlen", vagyis a Gondvíselés összebogozta életszálu
kat Léon Bloy-éval s nyomában megindultak egyenesen az Isten felé. Ujságcikkek a
Matín-ban, mely Maeterlinck néhány dícsérő sorát idézi Léon Bloy különös regényé
ről, a Femme Pauvre-ról, Annyíra megragadta' őket ez a néhány sor, hogy megszerez
ték a regényt, mely semmi más regényhez nem hasonlított s először állította kutató
szemük elé a kereszténység valóságát, és az írót, a prófétát, az igazságosság megszál
lottját, az Abszolút zarándokát, Léon Bloy-t. Elolvasták kíadott naplóit, félénken egy
postautalványon elküldöttek néhány frankot és megkérdezték, megismerkedhetnek-e
vele. - A csaknem 60 éves író meleg levélben válaszol, elküldi két könyvét, mely
még jobban növeli a Maritain-házaspár csodálatát s alig várják a találkozást.

. . .. Két húszesztendős gyermek dobogó szívvel nekiindul a Montmartre teker-
vényes lépcsőinek, valami különös reménység repíti őket és titkon, szinte öntudatla
nul érezték, hogy amikor átlépik a kis ház küszöbét, valami történni fog... ts tör
tént is: megláttak egy lelket, melyet az Isten szeretete "jelölt meg és megtapasztalták,
amínt ez irgalommal, félelemmel és keresztény testvériességgel áll szemben más lelkek
kel. - Minden igaz volt ebben a kis házban, ahol Bloy élt, szelid, kedves feleségé
vel és két leányával: igaz volt a szegénység, a hit, és a hősies függetlenség, -- úgy
érezte ítt magát a két utat kereső, mint a gyermek, aki hazatalált és akit szeretnek.
- Valami elindult, valami élő. A sötétben és elhagyatottságban a mag megmozdul
és a csira napvilágot keres. Bloy könyveinek olvasása, levelezés, látogatás, majd
Chartres, ezek voltak a megíndulás lépcsőfokai. - A két tudatlan, - vallásilag tudat-
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lan - fiatal számára az volt Chartres, ami a középkor számára: szegények bibliája.
Chartres szobrain és üvegablakain, a szépség quintessenciáján át ismerték meg a Szent
írás és theológia legnagyobb igazságait. Itt látták meg az O és Új Testamentum össze
függését, egyiknek záróköve a Krisztus, a másiknak szegletköve, alapja. S aztán leülve
a Maria-szobor lábaihoz, elpihent bennük minden. A nagy Mysteriumok nem látszottak
szörnyüeknek. minden feloldódott szeretetben és egyszerűségben, és hinni kezdték,
hogy "ennyi és ilyen nagy szépségnek egysége és harmóniája nem lehet más, mint
az igazság jelenvalósága".

Látogatások Léon Bloy-nál: kinyílik egy ablak a szentség, a szentek felé. Bloy
nem argumentál és nem filozófé.l a két ifjú filozófussal: olvas nekik, Folignói Angela
misztikus párbeszédeiböl, Emmerich Katalinból. - Megismerkednek Bloy embereivel:
Rouault a festő és Pierre Termier a tudós és kedves mecénás. Különös, de így van:
Georg SoreI adja kezükbe P. Surin: Catechisme Spirituel-jét, mely igen nagy élmé
nyűkké válik. A szellemi akadályok liquidálódnak, a látóhatár szélén feltűnik Isten
városa, de ... egy egész sereg apróság, emberi tekintet fogva tartja Őket. Isten ott
áll az ajtóban, de az ajtót az ember szabad akarata nyitja meg. Raíssa újra súlyosan
megbetegszik, _. Jacques térdreborul és elmondja gyermekkora Miatyánkját. Mme Bloy
Mária-érmet hoz Raíssának, aki szinte akarata ellenére Hozzá fohászkodik. A Szent
Szűz volt itt is bizonyára a nagy Közbenjáró, Aki kimondatta velük a nagy szót: a
keresztség utáni vágy:at. - O, pedig még mennyi valódi és vélt akadályt kellett el
hárítaniók! Az Egyház misztikus és szent életét szerették, de borzadtak a látható kato
likus világ középszerűségétől. .. Ha megkeresztelkednek, ez azt jelenti, hogy külön
válnak a világtól, amelyet ismernek s belépnek egy világba, melyet nem ismernek.
Elválni szülöktől, barátoktól ... úgy érezték magukat máris, mint a "világ söpredéke".
Jacques nagy tájékozatlanságában s mert annyira látta a filozófusok tévedéseit, azt
gondolta, hogy le kell mondania minden további ilyen irányú munkájáról és kutatá
sáról is. Világosan érezték Krisztus és a világ minden ellentétét és át is élték ezt, mint
egy agóniát. S aztán azt hitték, hogy Léon Bloy megkeresztelheti őket, és így ez egé
szen "magánűgyükké" lehet. - Sok gyötrődés között érett meg végre elhatározásuk,
hogy "elhagyjÁk a filozófiát az igazságért", mint ahogy a két filozófus ezt megfogal
mazta. Sőt Jacques elkeseredésében azt mondta: "Ha úgy tetszett az Úristennek, hogy
igazságát egy szemétrakásban rejtse el, hát akkor ott fogjuk megkeresni". - Ezt csak
azért idézi Raíssa, hogy megmutassa kétségbeejtően száraz lelkiállapotukat és kishitű

ségüket, mert hiszen egészen más horizontok tárultak elébük, amilyeneket remélni sem
mertek volna. Végre elhatározták: június ll-én keresztelés. Nem is gondolták, mekkora
örömet okoztak ezzel Léon Bloynak, hiszen ez az ö kedves apostolának, Szent Barna
básnak ünnepe, aki egy esztendővel ezelőtt hozta ajándékul számára ezt a különös
Maritain-házaspárt. - A házaspár mellett ott van a háttérben, mint mindig, most is,
szelid kíséröhangnak Raíssa húga, Vera, aki szelídebben, kevesebb akadály legyőzésé

vel nyitott ajtót a Várakozónak. - Szent János Evangélista templomában, a Montmartre
lejtöjén volt a keresztelés. Halálosan elszánt lélekkel, de üres szívvel, üres aggyal
álltak ott, - Raíssa nem is érti, hogy került ide, - csak egyetlenegyet tud: vagy meg
adja a keresztség számára a hitet és hinni fog és az Egyházhoz fog tartozni egészen,
vagy elmegy innen, meg nem változva és hitetlenebbül, mint valaha. - Es eljött a
békesség és a megnyugvás: az Egyház magához ölelte öket, hogy elvezesse öket Jegye
séhez, Akit még alig-alig ismertek: Krisztushoz.

Maritain ösztöndíjat kap, Heidelbergbe mennek. Új világ, új élet, új környezet,
s az annyira vágyott magány anagy fordulat után. - Tanulmányok, olvasás, betegség,
sok ima, így folyt le a heidelbergi élet. Közben a szülők is megtudják a nagy lépést,
nagy az elkeseredés' mindkét oldalon. Raíssa szülei szerint ez elárulása népének és
azok szenvedéseinek, - Jacques anyja szerint árulás a független ember ideáljaival
szemben. - Léon Bloy ekkor írja híres könyvét, a La Salette-i Szűzanyáról: "Celle,
qui pleure" és következő nyáron a Maritain-házaspár elzarándokol a la salettei szik
lákhoz, hogy abban a csodálatos magányban készüljenek a bérmálás szentségére.
(Ugyanakkor a tűző afrikai nap alatt a gyermekkori jóbarát, Ernest Psichari küszkö
dik nyugtalan lelkével, - olyan számára, mint egy másik világból való üzenet, mikor
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megkapja Maritainék lapját, melyet innen, La Saletteből inditanak útnak feléje sok
imádsággal és a neofiták térítő bátorságával.)

A könyv második kötete, melynek alcíme: Les avantures de la grac;:e, 1944-ben
jelent meg ugyancsak New Yorkban. - Részben folytatása saját külső-belső élettör
ténetünknek, részben nagy kitérések a "nagy barátságokra" újra előkerül Georges
Rouault, újra előjön a fájdalmas barátság Péguyvel, - Ernest Psichari'megtérésének
története, - a fiatal írónemzedék. Henri Massis. Feltűnik előttünk Eve Lavalltere külö
nös arcéle, Mercédes de Gournay felfénylő alakja, az "Ég ajándékai" a megtérők. 
A háttérben feltűnik egy pillanatra Claudel Dupouy, Ghéon (s lehet-e öket kettejüket
Gide nélkül elképzelni?) Jaques Riviére, René Schwob, Gabriel Marcel. Külön kis regény
a van der Meer de Walcheren-házaspár története, Charles Henrion és mások, mindazok,
akik az angyal-kavarta vizekből gyógyulva léptek ki.

De mindezek mellett a könyv folytatja saját élettörténetüket annak külső és
belső állomásaivaL - Még egy esztendő csendben tanulmányokkal, sok imádsággal
Heidelbergben: azután újra Párizs, Maritain kenyeret keres, lexikont szerkeszt Hachet
tenél, Raissa újra beteg s ez idő alatt ismerkedik meg az "Angyali Doktorral" , Aquinói
szent Tamással. De ezt megelőzi egy másik ismeretség: Szent Tamás késői rendtársával,
a dominikánus Clérissac atyával. Az "Egyház magános és koldus gyermekei" (igy
nevezi magukat Mme Maritain) ime, 3 év mulva beljebb kerülnek az Egyházba a nagyon
intelligens és szinte egészen nekik küldetett lelkiatyával, akit a solesmi bencés apát
útján ismertek meg, Ezzel elérkezett az az idő is, hogy magánosságuk véget érjen s
megpróbáljanak a világban, de nem a világból élni. P. Clérissac útmutatásai elhatá
rozók voltak öt éven át mindhármuknak, a Páter korai haláláig, 1914 öszéíg, - ó, de
nagy aratása volt akkor a halálnak: Psichari, Péguy. Clérissac!

Buzgón és boldogan járták a megjelölt utat, ahova társul került melléjük 1913
tavaszán Ernest Psichari, szintén P. Clérissac "gyermeke".

A két filozófus megszűnt filozofálni keresztségük óta. Szivükben énekelték a hit
dícséretét és csodálták annak rendező erejét: A filozófusokkal tabula rasát csináltak
és igen élvezték, hogy távol élnek hiábavaló és élettelen vitáiktól. Ekkor adta P. Clé
rissac Mme Maritain kezébe Aquinói szent Tamást, melyet félve lapozott fel: hátha
a skolasztikusok minden írása csupa szőrszálhasogatás, a gondolatok kriptája... és
hátha azok fejedéIme is ezt a hideg levegőt árasztja majd erre a meleg új-buzgóságra?
De mindjárt az első lapoknál félelme csodálattá változott: hiszen itt minden a szel
lem szabadságát, a hit tisztaságát, a tudástól és genialitástól megvilágított értelemnek
integritását hirdeti! Raíssa a paradicsomban -érzi magát: ez" az ő világa. "Egyszer és
mindenkorra bizonyosságot kaptam az értelmet vezető legfőbb elvek igazságáról, és
örömmel láttam, hogy ezek alkalmasak arra és elég erősek ahhoz, hogy az észcIveket
elvezessék a hit csillagos éjének mélységeibe." (II. kt. p. 30.)

Itt megszakad az emlékek folytatólagossága, hogy megírja a könyv egyik leg
szebb fejezetét: Szent Tamás "kis dícséretét". Maritain csak egy év mulva ismerkedik
meg Aquinói szent Tamással, de ez egy egész életre szóló barátság, ő lesz életének
vezércsillaga, filozófiájának iránya, munkájának tárgya. - Úgy ragaszkodnak hozzá
mind a ketten, mint egy nagy baráthoz, hálával, szeretettel. Nemcsak rnűveit szerették
meg, hanem őt magát, nagy szeretetét, szelidségét, szívbéli alázatosságát. Az értelem
szentje volt: teljes Intelligenciájával fordult az Isten felé. (Hogyan is van a főparancs?

Szeresd a te Uradat, Istenedet ... teljes elmédbő!!) - De amikor értelme már csődöt

mondott, fejét a tabernákulumra hajtotta, úgy imádkozott, könyörgött könnyek kőzött,

míg csak meg nem szabadult btzonytalenségaitól, - akkor visszatért cellájába és írta
vagy diktálta tovább műveít. Ez az élet s ennek az életnek a műve teljesen megigézte
mindkettőjüket, könyvet is írtak róla mind a ketten. (Le Docteur Angélique. - L'Ange
'de I'École.)

Maritain végre rátalált útjára, hivatására. Hachette-nél kenyérkeresetből dolgo
zott. Kapott volna katedrát is, de az akkori katolikus-ellenes légkörben nem akart
állami szolgálatba lépni. - Németországban főleg biológiát tanulmányoz Dríesch-sel,
de 1910 óta kizárólag filozófiával foglalkozik. Első nagyobb tanulmánya volt La Science
modern et- la Raison. Egész szenvedélyes intellectusát belevitte ebbe a műbe, hogy

698



"betörje az ablakokat, azaz felrázza az olvasókat, ami egyébként egészen jól illett
Léon Bloy keresztfiához. Ezt követte a Bergsonizmusról szóló munkája, majd tanársága
a College Stanislas-ban, ahol az atyák maguk is gyanakvó szemmel nézték Maritain
"neofita" buzgóságát, a tomizmust és az órák előtt felhangzó Ave Máriákat, az új
professzor újitását. - 1913 = konferenciák a bergsonizmusról az Institute Catholique
ban, ahol elhangzottak ilyen kijelentések: "Csak egyetlenegy környezetben tud létezni
és Isten békességében megélni egymással és növekedni kegyelemben és igazságban
a lélek és az értelem: a tomizmus világosságában". - Az intellectuális körökben nagy
hullámokat vertek fel ezek a szerdai előadások, melyeken ott ült nagy buzgalommal
és ragyogó szemekkel ct' régi jóbarát, Ernest Psichari is. Péguy sohasem jött el, de szá
montart minden vísszhangot, zsörtölődik és mit sem akar tudni a tomizmusróJ. Pedig
ez nem filozófiát jelent a szónak szalón-értelmében, hanem mint Psichari mondta az
egyik kritikus bergsonita hallgatónak: "nem filozófiéról van itt szó, hanem életről.

vagy halálról", Szent Tamás, aki az életet jelentette, elhagyta a könyvtárakat, teológiai
katedrákat és megszólalt Maritain ajakán a civil tudós világnak. Az interpretator min
denre el volt készülve: hogy nem értik meg, hogy félreértik, és el volt szánva, hogy
magánosan és mint desperado is szolgálja, minden visszhang nélkül is. - Sajnos, az
olcsó Bergsonizmus, melyért Bergson egyáltalán nem felelős, az "intuicio" félreértése
és az intellectus megvetése mélyén belenyomult az 1913-as intelligencia világába, bele
értve a fiatal papságot is, - Maritain tovább folytatja az Institut Catholique kurzusait,
meghivták ugyanoda professzornak, római doktor lesz. Mindig jobban megérti hivatá
sát, a filozófusét, aki benne áll a profán világnak és az időleges civilizációnak drámájá
ban. Szent Tamás filozófiája eddig be volt zárva teológiai formákba, itt az ideje, hogy
saját formájában mint filozófia is kibontakozzék. - Az olvasó számára a többi már
ismeretes, erröl nem is ir Mme Maritain, hiszen nem méltatni akarja férjét, hanem
visszaemlékezései során egy filozófus elindulását megmutatni. A további útnak lép
csőit: Antimodern, Trois Réformateurs, Primauté du Spirituel, Religion et. Culture,
L'hurnanisme intégral stb., stb. szintén ismeri legalább részben az olvasó, erről nin
csen is szó a visszaemlékezések könyvében, mely tovább folytatódik sok kitérővel,

aránytalanul, vissza-visszatérve, néha kiszakadva az időbeli sorrendből. ha a tárgy
megkivánja, de mindig melegen, mindig élet- és élményszerűen.

Legmelegebb talán abban a két fejezetben, melyben leirja a szűlők rég óhajtott,
reszketve, imádkozva várt megtérését. Raíssa apja betegágyán tért meg a kegyelem
csodálatos érintésére, s úgy halt meg, olyan boldogan és könnyen, mint egy imént
megkeresztelt kicsi gyermek. - Anyjában sok volt a belső ellentállás, még emlékezeté
ben, idegeiben volt a gyermekkorában átélt orosz pogrom, - mig aztán szeliden, magá
tól értetődően tette lelkét a Krisztus áldott, átszegezett kezeibe, hogy lányaival és
vejével megossza azoknak boldog, mindenestül a kegyelemből és a kegyelemben
való életét.

A két könyvet szinte több önálló kötetre lehetne bontani: Péguy élete, barát
sága és elhidegülése Maritain-nel, munkája, könyvei, küzdelmei, harca a hittel, csa
ládjával, lelkiismeretével egészen addig, mig a harctéren végre "in articulo mortis"
eljuthat a szentségekig, hogy ezt a nehezen megszerzett kiváltságot vérével, harctéri
halálával pecsételje meg. - Ernest Psichari annyira más és sokban mégis annyira
hasonló élete és halála szintén egészen külön könyv a könyvben, éppen úgy, mint
Léon Bloy, akinek életét, alakját, műveit, halálát olyan utolérhetetlen tisztelettel, sze
retettel, hűséggel rajzolja meg Mme Maritain.

A "nagyok" mellett ott van néhány vonással, de nagy szeretettel megrajzolt
képe sok "kicsinek", vagy futó ismeretségnek. Papok, tudósok, művészek, orvosok,
tanitványok és takarítónőjük, Berthe Gilbert, aki mint "erős asszony", mély, szinte
misztikus lelkülettel töltötte be alázatos hivatását.

A két kötet gazdag emlékei, mély lelkisége, kivételes intelligenciája és nagy
egyszerüsége egészen elragadja az olvasót. Nem tekinti "irodalomnak", nem nézi laza
és aránytalan szerkezetét, hanem annak veszi, aminek irták: szépséges emberi doku
mentumok tárházának, egy meleglelkű, nagy intelligenciájú, egész mivoltában keresz
tényi lélek szép megnyilatkozásának, amint a francia katolicizmus angyalkavarta vizei-
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nek partján számunkra elbeszéli a "magnalia Deít", az Isten csodálatos működését azok
ban a lelkekben, akik éhezték és szomjúhozták az igazságot.

Kűlföldi folyóiratok egy harmadik kötetet is jeleznek, talán az a távoli jóbarát,
aki elkűldte ezt a kettőt, elküldi a harmadikat is és még jobban megismerjük "a nagy
barátságok" világát, melyhez egy kicsit mi is odatartozunk, hiszen térbeli és időbeli

távolságok ellenére betűben, szellemben, lélekben ők a mi barátaink is.
Sprenger Mária Mercedes

NAGY SÁNDOR NYOLCVAN ESZTENDÜS

1868 majus 18-án született Veszprémben Nagy Sándor, a gödöllöi művésztelep

egyik alapitója, aki a századforduló művészei közül egyike azoknak a keveseknek,
akik még élnek és dolgoznak. Kőrösfői Krizs AI ad árral alapitották azt a csodálatos
munkaközösséget, amely a forradalmakban bontakozó művészetnek viharaitól elvonulva
egy egészen sajátos értékét eredményezte a magyarság müvészetének. A Gödöllői

Művésztelep munkássága országszerte, de nyugodtan irhatom. Európa-szerte ismert. Szel
lemében és müvészi törekvéseiben az impresszionimusból felszabadult franciáknak, még
inkább a prerafaelista angoloknak, vagy Axel-Gallén-Kallela vezetésével az északiak, a
szecessióban sajátossá vált stílusát követték.

A nyolcvanéves határkőnél, úgy érzem, kötelességünk Nagy Sándor művészi ter
mését újból a magyar közvélemény elé terjeszteni, mert a századforduló művészi emlé
keit nem becsűljük érdeniük szerint. Nagyon sokan alig ismerik a szemérmes tartóz
kodása miatt úgyis túlon-túl elvonuló mestert. Művészetével szemben megnyilatkozó
tájékozatlan tudatlanság és közöny eredményeként alkotásainak egy része már elpusz
tult, más részét fenyegeti a pusztulás. Jól meg kell jegyeznünk, hogy egy nemzet életé
ben nemcsak az ifjúság pusztulása pusztulás, hanem az is, ha a nagy idők nagy emberei
nek emlékezete kezd homályosodni azok előtt, akiknek kötelessége megőrizni a nagy
idők és nagy emberek emlékezetét.

Az emlékeztető ismertetést a falfestményekkel kell kezdeni, amelyekben il leg
magasabb értékűvé teljesedett Nagy Sándor művészete. De meg kell említenünk üveg
festményeit, azután rajzait, vízfestményeit, rézkarcait. arcképeit, tájképeit, iparművé

szeti gobeIin- és szőnyegterveit, amelyek sora belá,thatatlan, és művészí értékei a
Jegelső élvonalbeli európai művészetével egyenrangúak. A Gödöllőre telepedett Nagy
Sándor a legelső feladatát az Egyháztól, mint a falfestmények őrök mecénásátol kapta
s úgy a temesvári kispapok kápolnájában festett "Apostolok oszláaa", mint il Regnum
Marianum házikápolnájának falfestményei már teljes vértezetben mutatják azt a nagy
művészt, aki álmait a benne élő fantáziának oly intenzitásával tudta jeleníteni, hogy
célbaállított művészete, a célon túl emelkedve témájától függetlenül is, a műremek

három örök jegyével, az egyénivel (individuális). elkészültségével (konszolidált) és tar
talmi teljességével (monumentális) döbbennek elénk. Bár Nagy Sándor a Regnum fal
festményekről, melyeket a Magyar Iparművészet 1910. évfolvamának IX. számában
maga ismertet, azt írja, hogy a kápolna disze úgy a figurális, mint dekorativ részé
ben "az egyedül igazinak, a belsőnek, avalódinak szegényesen, reszketősen levetített
formája, nem ís formája, csak forma-árnykép e annak, amit az ember a kivitelben mások
ftlé vetíteni tud." de mí, akik ismertük ezt a csodálatos alkotást, amelyben az ifjúság
lelkéhez a legnagyobb gazdagsággal szólt a művész, megelemezzük ezt amondatot,
,és azt mondjuk, hogy ez a sajnos azóta már majdnem teljes egészében elpusztult és
levakart falfestmény és ornamentika volt a legsajátosabb értéke a millenáris idők után
következő magyar egyházmüvészetnek. E kápolna szentélyének Krisztusa az "élővizek

forrása" felett, virágok és madarak koszorújában a fiúk és leányok szines Irizébcn, a
magyar ifjúságnak legbájosabb és legvonzóbb "Biblia pauperumja" volt, amelyet a Reg
numban nevelkedett ifjúság soha elfelejteni nem fog. Reméljük, hogy elkövetkezik az
az idő, amely a seccóban tönkrement műremeket a frescóban fogja újból állandóvá
örökíteni a meglévő pompás fotografiák alapján megértö utókor. A kápolna ornamen
tális dísze, amelyből csak a szentély hét nap mandorlájában szemlélödő bárányát, az
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Ivek hevederében imádkozó angyalokat és kerubokat, a boltozat hevederjein szivettartó
és harangozó angyalokat, a templom hajójának frizén szemlélődő őzeket és bárányká
kat, a liliombokor előtt térdelő őrangyalaikkal ábrázolt fíúkat említem meg. Igazolt
az alkotó mcster szava, aki azt írta, hogy ez a kápolna figurális és ornamentális
részében egyaránt a "színek puha bársonyába" és a "formák ropogós selymébe" volt
öltöztetve, E két jelzőben elmondtam mindazt, amit a művész alkotásában szándékolt.
E kápolna díszítésén át, a művészet nyelvén megtanította az ifjúságot az Isten, az Egy
ház és önlelkének szeretetére. Sajnos, ezek a falfestmények, mivel szerves kötőanyag

gal "alseccó" készültek, az idő viszontagságai miatt elpusztultak s ma egész kis töre
dékükben megtartva, nem is sejtetik azt a lenyűgöző és mégis örömre gerjesztő hatást,
amit a régi Regnum kápolnája jelentett Budapest és a magyar ifjúság számára.

Nagy Sándor falfestményei közül meg kell említeni a temesvári és marosvásár
helyi kultúrpalotákban lévő freskóit, a kőbányai volt Horthy-kórház házikápolnáját, a
pestszenterzsébeti főplébánia freskó-disz ét, a csornai új templom hatalmas méretű Krisz
tus Királ y főoltárképét, a Rákócziánum mozaik apsísát, a Ferenc József-intézet kápol
náját, a lipótmezei kápolna ornamentális diszét, s akkor egynéhány kis falusi temp
lomon kívül elsoroltunk minden helyet, ahol Nagy Sándor a falakon hagyta kép- és
formaálmodó lelkének varázsos hatalmát. A felsoroltakból talán önző elfogultság
nélkül ki kell hogy emeljem a pestszenterzsébeti főplébánia templomának közel hat
száz négyzetméternyi freskódíszét, amelyet a magyar művészet hivatalos regisztrálói
il Szépmüvészet, a Magyarművészet, az Újidők, és más napi" heti- és havi folyóiratok
egés;-, sorában már ísmételten regisztráltak. Mivel e freskók sorát a leghivatalosabb
magyar kultúra reprezentánsai két művészí díjjal, 1940-ben a Greguss-dijjal, 1942-ben a
Műcsarnok az Ipolyi-díjjal külön is kitüntette, csak azt az egy megjegyzést szeretném
olvasótnak tábora elé hocsájtani, amelyet a legnagyobb éli) magyar zeneművészünk,

Kodály Zoltán mondott a freskókról, amikor egy látogatása alkalmával így szólt barát
jához: ",Tudod, Sándor, a képeidnek és ezeknek a képeknek Hem színei vannak, hanem
ISzin-illata van. Olyanok ezek a hímes falak, mint a tavasznak üde íllatos életteljessége.
Ezek a falak muzsíkálnak, Igérem, hogyha elkészülsz a templom összes képeível. a föl
szentelésre én hozom el a Pesti kórusokat. hogy a muzsikámmal ünnepeljük a rnüvé
szeteknek örök zenei törekvését". Istennek hála, a háború pusztításai megkímélték Nagy
Sándornak ezen munkáit és egy karcolásnyi hiba. sem esett bennük.

Nagy Sándor ővréjében a legelismertebb és sikerekben a maga számára is a
legg'y'ümö!csözóbb volt üvegfestészete. Európa-szerte ismert e téren, és nyugodtan el
n.ondhatjuk , hogya XX. század legnagyobb üvegfestő művésze a mienk, magyaroké,
No!:;y Sándorbnn! Nagy Sándor Párisból való visszatérte után a Gödöllői Művész

telep vezetőjének, Kriesch Aladárnak testvérhúgát. a szintén igen tehetséges Kriesch
Laur át vette el feleségül. A konvencionális szokástól eltérően, nem nyugatra, Velencébe,
hanem Keletre, a Fekete-tengerre és Krimbe mentek nászútra. Elő-Ázsiának buja szín
pompája termékenyítette még izzóbbra színeiben Nagy Sándor művészetét. Rögtön
visszatértük után alkotta Róth Miksával a temesvári szeminárium színes ablakait és
nem sokkal késöbb a lipótmezei kápolna színes űvegeit, majd a marosvásárhelyi
kultúrpalota székely balladákat ábrázoló üveggyőngyeit. Az üvegablakról úgy írni,
hogya legtávolabbról is megközelítsűk azt a művészí hatást, amelyet a drágakőszerű

üvegekből összecsiszolt ablaküveg-mozaik jelent, meddő kísérlet az író számára. Az
üvegablakot látni kell, hogy parázsló színéiménye betölthesse a szemlélő lelkét! Csak
az képes a legbalványabban elgondolni a színes üvegablak művészi élményét, aki
már egyszer ült, vagy állt félórák hosszat egy remekművü középkori vagy modern
szines ablak előtt, és megpróbálta kibetűzni az ornamentika ezerszínű útvesztőjéből

a figurális részek témáj át.
Hol dolgozott Nagy Sándor?! Az előbb említetteken kívül: Nagykáta, Pestszent

erzsébet, Pacsirta-telep és a Szent Erzsébet-templom, a sajnos, háború alatt szintén
elpusztult Nemzeti Szalon, a pesti Szent Imre-kollégium kápolnája és még egynéhány
dunántúli kicsi falu, az Országház. Külföldre kerűlt a holland királynő fogadó-terme
és egynéhány remekművű ablaka, a veszprémi színház, "A népművészet varázsa" című

hatalmas üvegképe s akkor elsoroltunk majdnem mindent, amit Magyarországon e téren
látni érdemes. A mindenekfelett szépet ablakai közül a marosvásárhelyi kultúrpalota

701



őrizte meg, - jobban, mint mi a magunkét. Ott a háború alatt gondosan kivették és
elrejtették, s igy megőrizték Nagy Sándor "székely balladáit" , amelyekből Kádár Katá·
nak vagy Budai Ilona 3.3 m mezőben ábrázolt balladája, a leghatalmasabbakat megillető,

minden dicső jelzőt megérdemel. Be kell vallanom, hogy amikor én láttam ezt az ernber
től alkotott színcsodát, a velem lévő kb. húszfőnyi közönség, akiknek elmagyaráz
tam és szavaimrnal megsegítettem a műélvezetét, egyszerűen nem akart és nem tudott
ezektől az ablakoktól többé elszakadni. Úti marsallunknak formális erőszakkal kellett
a szernlélődésben elmerülteket a kultúrház előcsarnokából kivezetni! Az üvegfestészet
technikai kíválóságuiról, amelyeknek értékei Nagy Sándor müveiben töretlenek, nincs
módom e tanulmány keretében külön szót emelni, hiszen most nem az üvegfestészet
szépségéről, hanem a nyolcvan esztendős öreg mester remekműveket ajándékozó mű

vészí tehetségéről emlékezem.
Az emlékező tanulmány következő fejezete, a rajzok, rézkarcok, illusztrációk,

akvarellek sora lenne. Hogy milyen rajztudással rendelkezett Nagy Sándor a század
forduló müvészeí között, annak illusztrálására' elég, ha megemlítem, hogya rajzok
százait, ezreit, sőt tízezreit láttam tőle. A gödöllői kis Tuszkulánum bombától sérült
műterrnében garmadával fekszenek a polcokon és a műterern sarkaiban a vázlatköny
vek, rajzok, illusztrált könyvek, furcsapapirszeletkék. Elek Artúr 1929-ben Az Ujság
vasámapjában méltatta Nagy Sándor rajzait és állatkarikatúráit. Valóban igaz, amit
e jeles tollú csztétánk megállapított: "hogy az íllatos kert csendjében és békéjében
szinte szűnet nélkül szövögette a vonal selyembogár álmait". Nagy Sándor, a leg
csodálatosabb képzeletek egyike, melyek a magyar főldön kinyíltak. Regősök leszár
mazottja, ösi mesemondó, somogyi parasztok utódja, Ö, aki az Isten nagyranyilt ege
alatt álmodozott nappal és éjszakákon. És kanyargó álmait kacskaringós vonalakkal
irta a papír fehér felületére. A dunántúli magyar népnek illatos költészete táplálója
Nagy Sándor képzeletének. Ös eredetiségnek nincsen mása rnűvészetünkben. Orna
menturnai kimerithetetlenek. Megsokszorosodott és kimüvelt népi fantáziával alkot.
Középkori templomok faragott dísze, iniciált kéziratok festett ékitményei hasonlitanak
az Ö kimeríthetetlen ékítőképességéhez. Alkotásai az urbanizált népi képzelet Iől

fokozott remeklései.
Nagy Sándor emlékezetéből alakítja álmodozva a meg-megfiadzó, szétágazó, csi

gába fürtösödő, gőndörödő vonalait, amelyekben sokszor az embert csúfolja a müvésr,
a bestiális, hiú, páváskodó, elbízott embert! Emlékezzünk Ady költeményeinek illusztr á

cióira: a "Vér és aranyv-ra. a .Dísznóf'ejü nagyúr"-ra, a "Bolond Istók't-ra, vagy a
.Repülj hajóm" pilótáj ára. A tőkés, élvezetet habzsoló állati emberek; a bogánccsal
megtépázott tragikus, finomlelkű bolond poéta; a szárnyaló fönségű, magabízó ember:
valamenny! egy-egy örők arca a tragikus s.orsú. örök embernek, Kőnyvei, amelyeket
illusztrált, a "Boldog ember inge", "Mackó mesék" stb., számtalan exlibrisz, studium
il freskókhoz és ablakokhoz, az Érosz kapuja az északi és hindú mesék illusztrációja
stb" kibogózhatatlan gazdag termése egy örőkké vajúdó alkotónak. Ezeket szeretném
megmenteni, az elkallódástól megőrizni, lelkiismeretbeli feladata a magyar kultúr
"mának"; hogy a jövőbe átmenthesse a csodálatos, örökértékű termését a magyar k ul
túrgéniusznak, akinek neve majd 100 évig Nagy Sándor is volt.

Mindezek után abban sommázhatjuk Nagy Sándorról való emlékezésünket, hogy
a Gondviselés különős ajándékának tartjuk az Ö tiszta, nemes műveszetét. Kívánjuk,
hogy a még míndig dolgozó mester, a nyolcvan esztendő sokarcú gondjától és élmé
nyétől megterhelt, de meg is nemesített életét a Gondviselés minél hosszabb időre

nyujtsa, hogy a mának szükségtől és ínségtől megsajgatott terhét és fájdalmát felejtve,
a magyarság megbecsülő szeretetének tudatában fejezze be, s azzal a boldogító és meg
nyugtató reménnyel és érzessel készüljön a túlvilág nagy találkozójára, hogy "Non
ínutílis vixi". Nem' élt hiába, mert művészete ajándéka volt nemzetének, de az egész
kultúr-emberíségnek.

Dr. Décsei Géza
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