
NAPLÓ

THOMAS MERTON NAPLÚJA. Évekkel ezelőtt többször foglalko
zott a Vigilia Thomas Merton műveível és személyével. Azóta könyve
.,The seven storey mountain" (New York 1948) -, A hétlépcsőjű hegy, 
egy sereg nyelvre lefordítva bejárta Európát is, Amerikában pedig mín
dig újabb és újabb kiadásokban állandó könyvsikert jelent. Csodálatos,
hogy ez a tagadhatatlanul nagy művészettel, egyszerűséggel és humorral
is megírt önéletrajz, mely trappista kolostorba lépéssel zárul, mennyíre
megfogta az emberek érdeklődését. A könyv végén a magány és csend
vágya csendül ki: úgylátszik, a tülekedés és hangosság közt élő embe
rekre ez hatott olyan varázslatosan.

Thomas Merton koJostorbaJépése óta is szinte folyamatosan írt, pe
dig belépése előtt elégette regénykéziratait és fel akart hagyni teljesell
az írással. De bölcs apátja úgy kezeltette vele írói tehetségét, mint Isten
tóI kapatt talentumot, melyet nem szabad elásni, nem szabad kendő

sarkába kötni, hanem folyamatosan a váltóasztalra dobva kamatoztatni
kell. Irt. verseket, életrajzokat, írt a rend történetéről, írt több könyvet
a kontemplációról s tavaly jelent meg "The signe of Jonas" címmel
trappista éveinek naplója az 1947-53 évekről. Igen szép, sok elmélkedés
sel és eredetí : humorral átszőtt könyv. Lelki életének egyre mélyülő,

egyre egyszerűsödő történetén kívül látjuk az egész Getsemane apátság
ez évekbeli történetét is. 191\9-ben ünnepelték ennek az eredetileg fran
cia alapítású kentucky-i kolostornak centenáriumát, de új rajokat csak
ezekben az utóbbi esztendőkben bocsátott ki: rövid egymásutánban há
rom új alapítást. Bár Thomas Merton egy szóval sem mondja, lehetet
len nem látni, hogy ez a szokatlan ütemű özönlés a kolostor felé Iegna
~obbrészt a "Hétlépcsöjű hegy" hatása.

Naplója első fejének alaphangja, mely évekig a "Leitmotiv"-ot adja:
egy mélvröl előtörő vágy, még nagyobb csend, még nagyobb magány
után, karthauzi szereine lenni. Míg végre rájőn arra, hogy a csendet
magunkhan hordozzuk, s hogy öt az Isten nyilvánvalóan idevezette, ma
radion ott, ahol van. - Megtalálja ezt az óhajtott magányt itt is, a ker
tiház padlásán, kimustrált, ócska kálvhacsövek, skatulyák és egyéb 10-
mok közt, míkor felff'dezi elmélkedései számára ezt a jó kis búvóhplyel,
melynek ablakából eléje tárul az Isten szép világának az a darabkáia,
amely földi otthonává lett.

Pappászentelése a naplójegyzetek csúcsa.
I(ésőbb a skolasztikusok magisztere lesz és theológiai tanár.
Közben néhánysvor ki lén a klauzurán túlra: kísért a vizitáló f5anli·

wt, mint tolmács. vagy beküJdik a st. lou is-i kórházba, kívízsaálásra. Tö
kéletes kéntelenségnek érzi a világba való visszatérést, annyira otthonává
lett a kolostor.

A nagy magány-vágy most más formában kísért: egyik vízítácíé
allralrnával azt kéri, hogy tölthessen néhány hetet egyedül az erQ§ben.
Erre nem kap ennedélvt, hanem a következő évben vágya soha el nem
képzelt módon teljesedik: nem néhány hetet, hanem egy egész esztendőt

tölthet kedves fái kÖ7.ött, dolgozva és elmélkedve! Az Isten ezt a vá
gyát sem hagyta betöltetlenül.

Egvik husvét narry 1,ce;yeJméhen ísmcrí fel a "hic et nunc" nagy,
sorsdöntő jelentfiségé!. Mí nrhn 1<::i3 'f'0ré7. szép verssorait visszhaneozná
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a napló: "mon Dieu, pour vous aimer sur la terre je n'ai rien qu'aujo
urd'huí."

Neki is élménye a tomizmus felfedezése és Maritain, neki is prob
lémája a lélektelen "történelmi" templom-stilus, ő is azokat a könyveke,
elvassa, malyeket mi, ő is felfedezi Kis Teréz igazi nagyságát, ő is felfe
elezi a zsolozsma szépségét, ő is örül az "O" antííónáknak, akárcsak mi ...

Az élet legnagyobb kalandja Chesterton szesint az ember kalandja
az Istennel. Ennek a kalandnak szép és érdekfeszítűen izgalmas könyve
ez a napló. A kaland csúcspontja pappászentelése. Élete eme napjalnak
aaplójegyzeteit hozza fordításban a Vigilia. 8. M.

BUDAPEST MOEMLÉKEI. Magyarország műemlékeinek topográfiai
feldolgozása során az Akadémiai Kiadó jelentette meg Budapest műem

lékei I. kötetét. Régészeink, művészettörténészeinkés építészeink együt
tes munkájának eredményeit már eddig is három elismerésre méltó, szép
kötet dícséri: az Esztergomról szóló munka első kötete (a múzeumok, (l

Bibliotheca Metropolitana és a prímási kincstár anyagát feldolgozó rész)
még 1948-ban látott napvilágot, 1953-ban jelent meg a Sopron és Kör
nyéke Műemlékei cimű kötet, a következő évben pedig Nógrádmegye
Műemlékei láttak napvilágot, míg 1955-ben a Budapestről s.zóló kötet
hagyta el a sajtót.

Ez a közel. 900 oldalas nagyalakú könyv, amely a szövegeken kivül
801 fényképmásolatot és raizot, valamint 24 szép, színes műmelléklete:

közöl, csak az első kötete a Budapest műemlékeiről tervezett négyké:·
tetes munkának. Csak Buda első kerületéről szól, a Vár, a Tabán, (j

Vízi1..'áros és a Krisztinaváros műe1!1lékeit dolgozza fel. A következő kö
tetek, amint Pogány Frigyes szerkesztő előszavából megtudjuk, Buda töb
bi keriileteit, Pest V. kerületét és a város további részeinek műemlékei(

fogják bemutatni. Nem nehéz megállapítani, hogy az első kötet történeti
és műemléki szempontból olvasatlanul is a legtöbbet ígéri, hiszen a
Budai Vár, a magyar történelem viharos évszázadainak büszke tanüia,
egymaga is oly sokat nyújt, hogy még ilyen nagy mű kereteit is csau
nem szétfeszíti.

Aki szereti az ország fővárosát, köveit és multját, az igaz örömmel
és elégültséggel forgathat ja ennek a műnek a lapjait. Radnóti Aladó..
tanulmánya végigvezet Buda szívének régészeti emlékein a kőkorszak

tól, a réz, bronz, vaskorszakon át a kelta-trákh nyomokig, majd ismer
teti a római emlékeket egészen a népvándorlás koráig. Színe.~ táblákon
gyönyörködhetünk a kelták festett urnáiban és tálaiban. Borsos Béla ta
nulmánya Buda városképének kialakulását tárgyalja. Itt a kövek moz
gása már a magyar történelemről, a városlakó emberelc változ6 életéről

regél. Buda és Pest régebbi és újabbkori ábrázolásairól szól Rózsa György.
Seenger Ernő, Vayer Lajos irása, amely az ábl'ázolások jegyzékét is
edja. Genthon István nagyszabású művészettöl,téneti tanulmánya ren
geteg érdekes adatával a kötet egyik legszínesebb, legelevenebb írása.
Nemcsak művészettörténet, hanem egy kissé a miívészettel élő s a mű

vészetet fejlesztő budai társadalom története is. A kötet anyagának leg
terjedelmesebb része Horler Miklós alapos munkája Buda építészetérói.
A kötet fő szerző1e 240 ma is álló és 132 elpusztult műemlék leíl'á.~ával, ~

épületekről közölt felvételekkel és alaprajzokkal, az I. kerület valameny
nyi, művéSZi szempontból számbavehetó épületét és városképét bemutat-
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ja s rajtuk keresztüL Buda épttészéti stílusának kialakulását és jellegze
tességeit tárja fel.

Mindezek a tanulmányok azonban voltaképpen csak bevezetik a
kötet fórészét; a műemlékek leírását. Szakszempontból ezek a részek a
legfigyelemreméltóbbak. Geró LászL6 adja a Budai Vár építészeti leírá
sát és a Budai Várpalota történetét 1541-től napjainkig, míg Gerevicti
László a Budai Vár feltárt maradványairól és a palota történetéről szá
mol be a legrégibb időktől, 1541-ig. A szerzők tanulmányai már csak
azért is számottarthatnak a különleges érdeklődésre, mert íróik mint
alkotómúvészek vagy tevékeny tudósok résztvettek a második világhá
ború ostroma alatt megrongálódott vagy összedölt műemlékek feltárásá
ban, a kibukkanó ősi alapok felderitésében és megmentésében. Egyesek
köztük az újjáépités nehéz munl~ájában is szerepet játs.zottak. A vár
negyed, a Viziváros, a Tabán és Krisztinaváros műemlékeinek 1'észletes
feldolgozása egésziti ki a kötet eddigi anyagát. Ebben a munkában Horlet
Mikl6son kívül Entz Géza, Csemegi József, a hosszú tud6s multra vis.z
szatekintő Schoen Arnold, az ingó műtárgyak leírásában pedig Borsos
Béla vettek részt, míg a bibliográf~át Zakariás G. Sándor irta. A mű rö
vid tartalmát orosz és német nyelven a l<ötet végén közli a szerkesztő.

A Budapest műemlékei című kötet részben új kutatásokra, részben
pedig arra a nagy irodalomra támaszkodik, amely ezzel a tárgykörrel
évtizedek 6ta foglalkozik. A szétsz6rt irodalom, az egymással ellentmon
dó nézetek meglehetőenmegnehezítették, hogy a nem szakmabeliek meg
ismerkedjenek Budapest szépségeivel és mult.jával, bár kitűnő művek ál
lottak rendelkezésre eddig is. Ez a szép kiállítású mű azonban szinte ké
zenfogja az olvasót és végigkalauzolja Buda várostörténetén, elpusztult
és megmaradt szépségein. A gazdag bibliográfia pedig könnyűv é teszi
a további érdeklődést azok számára, akiknek érdeklődését már ez a kötet
felkelti további részletek iránt. A város és a haza megismertetésében és
megszerettetésében a műnek komoly jelentősége van, de igazi hatásl:
majd csak akkor bontakozik ki, ha tartalma a népszerűsítő művekben,

előadásokban és a megszervezett művészeti séták során szétsugárzik ct
lakosság széles rétegeiben. (sz. e.)

KöRKÉRDÉS A PRÉDIKÁCrOROL. Egy francia katolikus hetilap.
a "Témoignage Chrétien", mely több mint százezer példányban jelenik
meg, nemrégiben körkérdést intézett olvasóihoz a prédikációról. A föl
tett hét kérdésre rengeteg válasz érkezett; kibontakozik belőlük, mit vár
ma a hívő a prédikácíótól, milyen prédikáelót kíván és milyent nem.
szeret. A probléma igen időszerű; érthető, ha a körkérdésnek a francia
határokon kívül is nagy visszhangja támadt, s részletesen foglalkozott
vele, eredményeivel és tanulságaival az osztrák pasztoráció havi folyó
irata, a "Seelsorger" is. Évekkel ezelőtt a Vigilia is foglalkozott a kér
liiéssel, szintén ilyen "ankét" formájában, a legkülönfélébb korú, foglalko
zású, állapotú, falusi és városi híveket kérdezve meg arról, "mit szeretne
hallani a hívő". Bizonyára nem érdektelen (és a prédikáló papságnak
bizonyára némi tájékoztató segítséget is nyujt), ha most röviden ismer
tetjük a "Témoignage" körkérdésének eredményeit és a "Seelsorger"
megjegyzéseit; kövétkeztetéseik szinte szószerint fedik a mi korábbi ta
nulságaínkat,

A "Témoignage" hét kérdést intézett olvasóihoz.
1. ldőszerű-e még egyáltalán a prédikáció? - Egyetlen tagadó fe-



lelet sem érkezett; minden válasz azt mondta: a prédikáció ma is idő

szerű, sőt szükséges, de csakis akkor és úgy, ha Jézus Krisztust hirdeti.
Még ha a prédikáció nemeppen eszményi is, a jószándékú hívő mindig
meríthet belőle lelki hasznot. - Igaz, vannak olyan hívek is, akiket a
prédikáció egyáltalán nem érdekel: rendszeresen utána, felajánláskor ér
keznek meg a szentmisére. Miért? - erre a "Témoignage" nem felel;
a "Seelsorger" úgy véli, egyrészt nem akarják, hogy külsőséges, forrnalisz
tikus kereszténységükben megzavarják őket; másrészt az ig(;~1Írdetésböl

hiányzik a közönséget megnyerő erő. - Tegyünk hozzá itt még valamit,
olyasmit, amire annakidején a Vigilia körkérdésében már utaltunk. A
hivő vasárnap elmegy a templomba, szentmisére. A szentmise alatt prédi
kációt is hallgat. De nem prédikációra megy, számára -természetesen
- a szentmise az elsődlegesen fontos. Bizonyos Ieszélyezet.tséget, csaló
dást érez, ha az evangélium felolvasása után a pap fél vagy háromrio
gyed óráig beszél, nem is rníndíg "jól" - s végeredményben H pap szó
uoklata annyi időt vesz igénybe (ha nem többet), mint az egész szerit
míse-áldozat. Nem látni-e néha-néha, sajnos, hogy a pap a hosszadalmas
prédikáció után szinte sebbel-lobbal "összecsapja" a mísét, hogy Úrfel
mutatástól áldozásig (ami alatt a rnisszálét használó, a rnisét a nappal
együtt olvasó és imádkozó hívő voltaképpen a szentáldozásra előkészül,

s a legméltóbban : az egyház szent imádságaival) a szentmíse, hogy mond
juk "egy röpke pillanat", s a pap oly sebesen mondja az imádságokat,
hogy a hivő egyszerűen képtelen követni? A pap siet, mert "lejár az
ideje"; de vajjon nem kellene az így "behozott" időt inkább a saját sza
vain, a prédíkáción "megspórolni" ?

Kétségtelen: fél vagy háromnegyed óráig beszélni sokkal könnyebb,
mint tiz percig, ilyen hosszan azonban csak súlyosabb, nagyobb kifejtést
kívánó tárgyak esetében volna szabad beszélni, Ezért kellene előre ala
posan készülve a prédikáló papnak úgy ,.beütemeznie" mondanivató iát.
hogy az a megadott tíz-tizenöt percbe beleférjen; ha .,!-eapásból" nom tud
beszélni, le kellene gondosan, szószerint irnia beszédét, sbegyakorolnia,
lemérnie, hogy tíz perc hány kéziratlap. Az ilyen gondos (és egyébként
mindíg is megkivánt, de sajnos nem mindig végrehajtott) készület elejét
vehetné annak a hívő számára is feszélyező élménynek, amiten (sajnos)
nem egyszer van része: hogy a szentbeszédet mondó pap nem tudia be
fejezni a prédikációt, nem talália elég "frappánsnak" a befejezést és
.,rádupláz", "rátripláz" - a hívő már régen kimondaná helyette az
,.áment", és ő még mindig a csattanót keresi.

. Az Isten természetesen nem mindenkit áldott meg cr,;yformán ügyes
előadói és szónoki tehetséggel. De a hívek nem is szónoki tehetséget és
szép szónoklatot várnak, hanem igehirdetést, Krisztus hirdetését. Akár
milyen "tehetségtelen" szónok valaki, lehetetlen, hogy kellő előkészület

tel - és ha ezt megfelelő lelki élet támogatja - ne tudjon olyan szent
beszédet mondaní, amelyből minden híve - akármilyen művelt, akár
milyen tanult legyen is - igazi lelki hasznot és épülést ne merítene.
Ehhez azonban az kell, hogy a pap sosem arra törekedjék, hogy "jó szó
nok" legyen és megnyerje hívei tetszését, hanem mindig alázatosaa
..csak" az igét akarja hirdetni, úgy, ahogyan az Isten szólnia adta.

2. Milyenek legyenek a beszéd külső körülményei? .- A válaszok
szerínt a hívek (legalábbis Franciaországban) úgy látszik jobban szere
tik, ha a pap az oltártól beszél, nem a szósvékről ; így a kapcsolat köz
vetlenebb. a helyzet nem olyan .,merev". Időtartamát illetőleg 3. beszéd



ne legyen rövidebb hét, és ne legyen hosszabb tizenöt percnél; negyed
órányi időt csak egészen kivételes esetekben haladjon meg.

Itt is tegyünk hozzá egy megjegyzést. Tapasztalatból tudhatjuk mínd
annyian: negyedórán túl figyelmünk ellankad, nem tudjuk követni a
beszédet, már csak foszlányokat jegyzünk meg belőle. A papnak erre
mindig tekintettel kellene lennie. Ne méretezze nagyobbra sosem a mon
danivalóját. mint amekkora a templomban összejött hívek átlagos be
fogadó képessége. Ez pedig egy szentmise keretében nem több negyed
óránál. (Más egy konferencia-beszéd: ott a beszéd a lényeg; de egy
szentmise közben mondott prédikációnál mégsem ideális, ha a beszéd
úgy kimeríti a hívő szellemi készséget, hogy magára a szent cselek
ményre már nem marad elég frissessége).

3. Igazodjék a prédikáció a hívekhez? - Erre a legtöbben nem fe
leltek; akik válaszoltak, egyértelműen azt mondták: a pap ne "szépen"
beszéljen, hanem egyszerüen, könnyen érthető nyelven, és természetes
modorban, nem pedig "szónoki" pátosszal. A természetellenes teátrális
pózokat föltétlenü! kerülje. Vannak "rámenős" hitszónokok, akik azt
hiszik, hogy a szerit igazságokat holmi vulgáris modorban, afféle "ha..
verkodó" hangnemben kell "közel hozni a ma emberéhez". Az ilyesmi
nem templomba való s többnyire őritetszelgő modorosság. Mindenképpen
kerülni kell.

4. Mi legyen a szerubeszéilek: témája? - A hívek Isten szavát akar
ják hallani, nem az emberét: mondja a legtöbb válasz. Isten szavát, a
maga erőteljes evangéliumi egyszerűségében. A pap - ez általános kí
vánság - ne hajánál fogva rángassa elő témáit, hanem a liturgia szelle
mében, a napi evangéliumból vagy leckéből. vagy a mise szövegéből

kiindulva prédikáljon; arról beszéljen, amiről a szentmisében szó van.
Nem egyszer figyelhet.em meg, hogyaszentbeszédet mondó pap való

ban az evangéliumból indul ki: ez számára az ugródeszka, melyet a .,be
vezetés" után csakhamar elhagy. A hívő ilyenkor is úgy érzi, valahogyan
becsapják, nem azt kapja, amire várt, amire készült. Hiszen végered..
ményben nem azt várja, hogy a pap megmutassa, rnily ügyesen tudja
a saját témáját az evangélium aznapi perikópájához asszociál ni, hanem
azt várja, hogy a lecke, az evangélium, a miseszöveg gondolatait a pap
kifejtse, bejevigye az életünkbe, megtanítson arra, hogyan és mint vo
natkozik ez ma és itt ránk; azt várja, hogy a pap megfogja a kezét és
vezesse vasárnapról-vasárnapra azon az úton, amelyet így hívunk: egy
házi év, és egyházi év liturgiája.

Nehézményezik a válaszolók, hosy keveset hallanak a felebaráti 8 7 ,e 
retetről, ami pedig a keresztény élet alapja, s ami oly éietbevágóan
"modern" téma, hiszen emberi együttélés a felebaráti szeretet keresztény
erénye nélkül lehetetlen, s a gazdálkodás, ipar, technika mai formái rnel
lett a felebaráti érzés még az eddiginél is nagyobb szerephez jut. Nehéz
ményezik, hogy aránylag keveset hallanak 11 szentségekről. ER:Y vála
szoló azt írja: Szent Pál leveleiben egy-egy hívő közösség égés-éhez for
dult, nem pedig kivételesen művelt kereszténvekhez, mégis a legmélyebb
hittitkokról szólt nekik: a megváltásról. kegyelemről, Krisztus titokzatos
testéről. Egy munkás feleletében azt mondia: három éve egyetlen szent
beszédben egyetlen figyelmeztetést sem hallott a vállatkozók címére ar
ról, hogy elemi keresztény kötelességük a méltányosság rnunkaválla
Ióik irányában. Egy professzor hiányolja, hogy nem igen bes-étnek a
mindennapi életben oly fontos erényekről, amilyen a lelki szegénység,
az egyszerűség szeretete, az elszenvedett méltánytalanságok türelemmel
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viselése, a vendégszeretet, a türelem, a nyájasság, a figyelmesség, a ta
pintat. .. Megannyi téma, megannyi kérdés, mely . a hívő életébe vág.
melyről nagyon szívesen hall. - Pedig ki ne hallotta már pasztorálö
pap-ismerőseitől: "Ha ti világiak tudnátok, milyen nehéz prédikációs
témát találni!"

A körkérdés egyik visszhangjában - a "Croix" hasábjain - buk
kant föl egy nagyon megszívlelendő gondolat. Az ottani referens azt
fűzi hozzá a "Témoignage" olvasóinak kívánságához: a prédikációkban
sokkal többnek kellene lennie az örömnek. Vajon hitünk központi mo
tívuma és tárgya nem a Feltámadás-e? Vajon az apostolok igehirdeté
sének öröm-forrása nem a Feltámadás-e? És aki szeritbeszédeinket hall
gatja, templomaink "közönségét" szemlélí, nem kénytelen-e néhanapján
elismételnie magában Nietzsche szavait: elhinném a hitüket, ha egy ki
csit is látnék a képükön a feltámadás öröméből!? Hol és hányszor
halljuk prédikáló papjaink ajkáról az alapvető, élelet melegítő, életörö
möt sugárzó keresztény Öröm vallomását? Az istengyermekség, a meg
váltottság öröméét ? Hányszor halljuk azt, hogy örülnünk kell, mert sze
rethetjük embertársainkat; hogy életünknek egyetlen derűnek kell len
nie, mert Krisztus a szeretet küldetését bízta ránk? Hol halljuk azt száz
szor és százszor - mert százszor és ezerszer kellene hallanunk - hogy
mosolyognunk és vigadnunk kell, hiszen mi vagyunk "a világ világos
sága", azaz a világban világító szeretet hordozói? S vajon eleget hal
lunk-e arról, mennyire hálásnak kell lennünk Istennek magáért a léte
zésért, mennyire mérhetetlen értéket kaptunk tőle létünk ajándékával!
Hol halljuk, egyszerűen. teológiai képzettségünk gyarlóságaihoz alkal
mazva, az egyszerű, mindennapi hívő nyelvére fordítva a keresztény te
ológia, a létezés nagyságát ünneplő klasszikus tomista realizmus taní
tását? Hol a régi szeritatyák valóban boldog jámborságának leckéjét?
Pedig mily szomjas lélekkel várná a mai hívő papja ajkáról a "jó hír"
örömének örömre gvujtó, örömet hintő, örömre késztető szavait!

5. Mit vár a hivő a prédikációtól ? - Lelki okulást és lelki táplá
lékot. Nem közéletí, nem politikai iránymutatást, nem "világnézetet", ha
nem lelki okulást, lelki táplálékot! Azt akarja megtudni a prédikáció
ból, arra akar hétről-hétre intelmet, buzdítást, ösztönzést kapni belőle,

hogy a keresztény számára Isten állandóan élő valóság, aki felé öröm
mel nyúlunk ki - és hogy a vallás élet ebben az élő Istenben, ebből

az élő Istenből, nem pedig tilalmak és parancsok katalógusa és afféle
biztosítási ügynökség az örök életre.

6. Mik a pap legfontosabb tulajdonságai? - Legyen csordultig tele
hittel és szeretettel, és vágyakozással arra, hogy az embereket Isten is
meretére és Krisztus szerétetére hozza. Lelki életének magas színvonaion
kell állnia; legyen elsősorban egyszerű és alázatos. Maradjon meg a val
lásnál, óvakodjék mindenféle túlzástól; beszédében s minden ügyében
legyen föltétlenül korrekt, és ne általánosságokban, hanem konkréten
beszéljen.

7. Miben segítheti a hívó a prédikáló papot? - Több levél ajánlja,
hogy a pap, mielőtt elmondaná, "beszélje meg" a prédikáelót egyik-másik
hívével. A "Seelsorger" azt fűzi hozzá ehhez: pap és hívők ilyen "együtt
munkálkodása" a papra egyáltalán nem megalázó. és nagyon hasznos
lehet. Erre vall Bécs egyik legjobb hitszónokának példája; ő előzőleg

minden prédikációját három hívővel beszéli meg: egy tudóssal, egy mun
kással és egy hivatalnokkal. Kérdés azonban - teszi hozzá az osztrák
pasztorációs folyóirat cikkírója - vajon minden egyházközségben meg-



vannak-e ehhez a kellő előfeltételek? Véleményünk szerint a legfontosabb
a pap valóban mély lelki élete, s az, hogy valóban benne éljen az egy
házban, együtt éljen az egyházzal: életét a liturgia életébe kapcsolja.
Annak a papnak, aki ádventban valóban mély élménnyel készül Jézus
megszületésére, akinek lelkében valóban élőn szólnak a Krisztust váró
és Krisztust hívó imádságok; az a pap, aki valóban, élménylen végigjár
ja a nagyböjt s a nagyhét liturgiájának útját a husvéthajnal szinte koz
mikus öröméig: aki valóban hallja a pünkösdi lélek suhogását: - az
ilyen papnak nem lesz nehéz, a saját élményéből szólva, a saját élmé
nyét közvetítve híveit is részeseivé tenni az egyház élő életének, valóban
élő tagjaivá galvanizálnia őket Krisztus titokzatos testének. (-)

KATOLIKUS GONDOK HOLLANDIABAN. A bredai egyházmegye
szemináriumának dócense, J. J. Dellepoort alaposan megvizsgálta a papi
utánpótlás kérdését Hollandiában. Eredményeit most tette közzé disszer
,ációjában. Adatai szerint a második világháború óta a szentelések szá
ma huszonöt százalékkal esett. Ez a csökkenés azonban csak látszólagos:
rlZ arányszám azért mutat esést, mert a katolikusok száma erősen nö
uekszik; a hivatások száma tehát voltaképen nem fogyatkozott meg,
zsak: nem tud lépést tartani a katolikusok számának növekedésével. Eh
hez az kellene, hogy évente harminc pappal többet szenteljenek fel. Az
elkövetkező huszotöt évben ugyanis a holland egyházmegyéknek átla
gosan száznegyvenöt új papra volna szükségük, amennyiben fenn akar
nák tartani a jelenlegi helyzetet, mely szerint minden ezer hívőre jut
egy pap.

A világi papokéhoz vis:wnyítt'a a szerzeies papság száma rendkívül
magas: háromszor több a szerzetes, mint a világi pap. Ezzel az arány
számmal Hollandia egyedül áll az egész világon; s ennek tudható be,
hogya holland papság oly nagy szerepet visz a hithirdetésben. 1920 és
7940 közt a papság száma állandóan nőtt, egyedül a szerzetes papságé
240 százalékkal! Az i3 kétségtelen tény viszont, hogy 1945. óta sokan
hagyták el a szemináriumokat.

A szeminal'istáknak csak hét százaléka származik gazdag és elő

kelő társadalmi rétegből. Negyvenöt és háromnegyed százalék úgyneve
zett középosztályi, huszonkettő pamszti, huszonöt munkás családból szár
mazik. Minthogy az ország lakosságának negyvenhét százaléka munkás,
arányszámuk - mondja Dellepoort -- meglehetősen alacsony. Az utóbbi
néhány évben a hi1Jatások száma csak a katolikus szórvány vidéken
emelkedett. A hivatások hetven százaléka oly családból ered, melyben
hatnál több gyermek van, tizenhét százaléka olyanból, amelyben tíz
nél több.

A papi utánpótlásban mutatkozó hiányok oka - félhivatalos hol
land megállapítás szerint - főként a papok bizonytalan anyagi helyzeté
ben keresendő. Nagyrészt püspökeik anyagi támogatására szorulnak. Hol
landiában semmiféle egyházi adó nincsen, s az államtól a katolikus egy
ház jóformán semmi segítséget nem kap. A papok sokszor majdnem
egyedül csak a templomi gyüjtésből s a hívek áldozatkészségéból tart
iák fljnn magukat. Minthogy legJobban az úgynevezett módosabb kö
zépréteg támogatja őket - mondja az említett jelentés - a lelkipász
~OTkod6 papság a gyakorlatban leginkább ehhez fordul, ezzel törődik,

nele tart fenn személyes kapcsolatot, a magasabb osztályokkal alig van
érintkezése, az: egyházközség munkás-rétegének pedig többnyire keve
~ebb Dondot és figyelmet szentel. (o. e.)
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KELE a címe es egy gólya a "hőse" Fekete István új könyvének,
mellyel a Magvető könyvkiadó örvendeztette meg az olvasókat. Aki is
meri Fekete István novelláit, aki olvasta már egyik-másik regényét,
például a "Csi"-t, ezt a kedves, a szó legjobb értelmében "szívhezszóló"
lecske- történetet, vagy aki most a Kele gólya regényének lapjait forgat
ja, annak a lelkében önkéntelenül fölcsendülnek Petőfi sorai, ezek az
annyiszor idézett s mégis olyan friss sorok: "Oh, természet. oh dicső ter
mészet! - Mely nyelv merne versenyezni véled"? - Mily nagy vagy te r
mentül inkább hallgatsz, - Annál többet, annál szebbet mondasz" ...
- Mert Fekete István mintha csak arra vállalkozott volna, hogy a ter
mészetnek ezt a néma nyelvét megoldja: hogy a természet titkos, néma
beszédét emberi nyelvre lefordítsa. Művéböl a természet határtalan sze
retete, mély ismerete és boldog dícsérete árad. S ez sosem a világtól
megutálkozott s ezért a természethez menekült filozófus hangja; egyál
talán nem! Az író meglátott a világban valami, az emberek többsége
számára ismeretlen, titokzatos szépséget, s ezt akarja mindannyiunknak
megmutatni, egy gólya szemén át, egy gólya sorsában.

Az idő már őszies, a gólyák engedelmeskednek az örök Törvénynek,
elindulnak vándorútjukra, arra a vidékre, ahol a mi telünk alatt is
világít és melegít a "Nagy Fény", ahol a píramísok sosem bújnak fehér
takaró alá. De egy kiválik a rajból, nem tud a többive] menni: megse
bezték a szárnyát, s most fájdalomtól szédülve ereszkedik le egy falusi
ház kéménye mellé. Ott gubbaszt lázasan, szenvedve napokig, szeme
előtt sorra vonulnak el, és a mi szivünkbe is "orra lopják be magukat
a falusi udvar életének alakjai és eseményei. Megismerkedünk a míndig
hűséges kutyával, Vahúrral, a gőgös lóval, Patakkal, a békés tehénnel.
lo1úval, az aranyos, mindig okos csacsival, Miskával, Tás népével, a
kacsákkal, meg az udvar többi lakójával - s megismerkedünk a szabad
madarakkal is, melyek akkor jönnek elő, mikor "a nádas árnyékában,
puha nagy kazlak mellett ott oson már. a Sötétsén kisebbik szolgá.ia, a
Szürkület", Jön Hu, a nagy bagoly és Csuvik. ::I kis réti; igyekeznek
meggyógyítani Kelét, hiszen ők a mezők orvosai. Rajta azonban már
csak az emberi bölcsesség segíthet. S amit az erryik ember vétett, att
most a másik helyrehozza: a ház gazdái, Berti és Ribizke (sok meleg
humorral, szeretettel rajzolt emberek) kimossák clgennyedő sebét s l~

vágják evezótoJlait, hogy neki ne vághasson a télnek, a fagyhaJáJnak, II

ett náluk teleljen át. S Kele, akit az emberek Bábának neveznek el (mert
gólya hozza akisbabát l), lassan-lassan beleilleszkedik ennek a nagy
esaládnak az életébe.

Mert valóban nagy család ez, embereknek és háziállatoknak ez a
meghitt, gondos rend és rang szerint tagolt, egymást segítő, együtt mun
kálkorló közőssége, melynek élén a két ember áll, Rerti és Ribizke: ők

irányítják a család életét. s ők élnek irányító hatalommal a? állatok kép
zeletében. Szeretik áJlataikat, és állataik - míndecyík a maga kénessé
gei, értelme szerint - szeretik őket; hogyan is ne szeretnék, s hozvan
is ne volnának közel az állatokhoz azok, akik, mía a gólya gennyes
liebét ánolzatják, "Úf1Y érzik, a sok meakínzott madárért most jóvátesz
nek valamit. Szétdúlt fészkek jutottak esvűkbe. mp'y felett sikoltva ,ia
jongott az anyamadár. Irgalmas s-amarltánus ér70<;ii1< rnelez volt. mint
a parázs, tele lett a svivük töle és rf'szJrelptt a kp7i.ik"... S itt van Fpkete
István művészetének eavik bravúria: ahogyan mp<'érezteti egy falnsi ud
var kövősséeének ezt a családias ieltegét, és aho-tvarr megmutatja, ho<ry
az értelmileg magasabbrendű ember éppen magasabbrendűsége miatt



felelős a reá bízott alacsonyabbrendű lényekért. Fekete István erről so
sem tart a regényben oktató előadást; de az egész regény ezt tanúsítja
és erre tanít. Itt van a titka erkölcsi értékének.

Természetes, hogy Kele vadmadár-szíve is felenged. Eleinte bizal
matlan, később már egyre inkább szeretettel felel a feléje áradó szere
tetre. De mindvégig megmarad benne a szabadság vágya és reménye.
Közben megjön 8 tél; Kele és hűséges társa, Miska a meleg istállóba
kényszerülnek. S itt - egyszeriben az általánost - a ház és udvar lakó
inak téli életében megismerjük a falunak, meg a falusi állatoknak a
telét.

Ilyenkor megszűník a harc és a marakodás. A közös veszedelem, a
hideg összehozza az állatokat; ellentéteik csak a vérpezsdítő tavasz jöt
tével lobbannak fel újra. Családias rnelegben élnek, még a 8ötétséi ma
darát, a baglyot is megtűrik maguk közt.

De lassan kitavaszodik. Még egy nagy esemény történik az istálló
ban: Múnak borja születik; aztán megroskad a hó, langyos szelek száll
nak, itt a tavasz. Felpezsdül Kele kedélye is: érzi a szabadságot, érzi,
hogy nőnek a tollai. "A gyógyulás is jó volt, de a tollak növekedésa
sokkal több volt ennél. Ez volt maga a messzeség és a szabadság".

Kele segít Bertinek kertészkední: megeszi a férgeket, melyeket an
nak ásója kivet; de már mind jobban és jobban társak után vágyó, sza
badságra sóvárgó vadmadár lesz ismét. Szive még az emberekhez húzza,
ösztöne már a tág, szabad magasba szólítja. Már nem fél, már nem fél
szeg, már nem védtelen; a kóbor kutyákat és a vadászó kártyákat egy,.
aránt az erősebb biztonságával kergeti el.

Jön a nyár; hazatérnek a fecskék. Megdöbbenve látják az árokparton
álldogáló Kelét s a mellette hasaló Vahúrt; kétségbeesetten sikoltoznak
a gólya felé és nem tudják megérteni, miért nem menekül, s miért nem
bántja a kutya. Mert a természet ősi, sokszor kegyetlen törvényei felett
úrrá lett az ember jósága; - s az ír6 mesterien mutatja meg a termé
szetnek ezeket a törvényeit, és a törvényeket szelídítgető ember tevé
kenységét. A humanizmus, az emberiesség erősebb: fölébe kerekedhetlk
a vadságnak! A természetben, az állatok közt, az ösztönök világában
keményen dúl a létharc; Fekete István ezt is nyíltan elénk tárja. De
abban a szelídített világban, melyet a két szorgalmas, munkás ember,
Berti és Ribizke kihasit magának, egy másfajta törvényszerűség lesz úr
rá: az emberi értelemé és [óságé - az értelemé, amelyiknek az a hiva
tása, hogy emberivé rendezze a természetet, és a [óságé, amely a ren
dezett természetbe beleviszi azt, ami több nála: a szeretetet.

Kele végül engedelmeskedik az Örök Törvénynek; mikor ismét be
köszönt az ősz, társaival együtt útnak ered a rneleg tájak felé. Mert az 6
sorsa meg azt példázza, hogyakényelemnél és a jólétnél van egy sok
kal magasabb és fontosabb érték: a szabadság.

Fekete István egyszerű, kedves történetet mond el szép, színes ze
néjű magyar nyelven, símogató meleg humanizmussal. Mondanívalólá
nak a rnélyén örök igazságok vannak; s ez teszi szép könyvét nemcsak
kellemes, jó olvasmánnyá, hanem igazán maradandó élménnyé is. (R. L.)

SZAZ SVE SZVLETETT GlESSWEIN SANDOR. Az Esterházyak
tatai uradalmának egykori gazdatiszti lakásán márvány emléktábla hiT
deti, hogy 1856 február 4-én ott született Giesswein Sándor. Születése
Tévén ugyan a régi világhoz tartozott, ám élénk sokoldalú érdeklődése,



'lia{11l miíveltsége, mindig kutató értelme, nemes szíve a kialakuló poí
gári világ lelkes hívévé tette, de ugyanakkor megláttatta vele a kapi':'
talista viLág sajgó sebét, a szociális kérdést, Soha törést nem szenvedett
hite a katotiku« megúJhódás leuces apostoLává avatta. Tehetséget a ta
tai piarista és a gyori bencés gimnázium bontakoztatta ki és a bécsi és
pesti egyetem hittudományi kara csiszolta tovább. Egész életében való
ban tanuLt, nemcsak: könyvekből és gyakori utazásaioóL, hanem az élet
apró esemenyeiből is. Sohasem elégedett meg a kotelesséqszerű. munká
val. Középislwlás korában az iskouü feladatok mellett nuetoeket tanult,
az egyetemen a hittudományok végzése mellett matemattKával jogLalko
zott. Felszentelése után hivatali kötelességének pontos elvégzése mel
lett tudományos és társadalmi tevékenységet folytatott. Igy vált a régi
nagy hwnanísták méltó utódává és a huszadik szazad elején jellépő nagy
humanisták, Ortega, Jaspers, Huizinga és a többiek, ha nem is egyen
rangú, de méltó magyar társává.

pályája elején tudósnak indult. Apologetikai és nyelvészeti munkái
nemcsalC a hazai, hanem a küljöLdi közvéiemény jigyelmét is felkeltet
ték. A századfol'duló után nélunk is egyre erősebben jelentkezett a ka
pitalizmus válsága és egyre súlyosabbá vált a szociális kérdés. Giesswein
tudományos érdeklődése is mindinkább ez irányban fejlődött. Szervező

képességét és szónoki el'ejét is egyre jobban a szociális kérdés megoldá
sára fordttotta.

Tudomanyos műl1:ödését a tudósok ma is nagyra értékelik. Emléke
zetét a mi számunkra mégsem ez biztositja elsősorban, hanem ami te
metésére a kisemberek tízezres tömegét vonzotta. A nemzetek békés
egl/üttélésének volt, küZönösen élete utolsó szakaszában, lelkes és odaadó
apostola. Küzdött a háború borzalmai ellen, mel't a háborúban a tömeg
nyomor okozóját és a kultura sirásóját látta. A századfordulón több tár
sadalmi, nemzetközi mozgalom alakult, amely ki akarta küszöbölni a há
borút. Ilyen volt a hágai nemzetközi biróság, ilyenek cl szociáldemokrata
békekonqresseusok. Az Egyház maga is aggódva nézte a feszültség [o
koz6dását. XIII. Leó, X. Pius, XV. Benedek megkisérelték megállitani.
illetve enyhiteni a pusztító vihart. Giesswein a nagy békepápák eszméit
tette magáévá, de más polgári és szociáldemokrata mozgalmakkal is ösz
szejogott a nemes cél megval6sitása érdekében. Tisztán látta a feszült
ség gazdasági és társadalmi okait. Felísmerte, hogy a gazdasági élet nem
zetközivé válása idején az érintkezési jormák megmaradtak a szűk nem
zetközi határok között, Azt vallotta, hogy új nemzetközi érintkezési for
mákra van szükség, az erőszak helyét a jognak kell elfoglalnia, az erő

szak és önkény helyére az igazságnak kell lépnie. Nincs olyan kéretés 
hirdette - melyet méltányosság és igazság elve alapján ne lehetne elin
tézni. Bátran harcolt eszméiért és elveiért, s bölcseleti és történeti meg
alapozást is adott eszméinek. Utolsó, poszthumusz művében is ezzel a
kérdéssel foglalkozott. Kidolgozta a nemzetközi érintkezés teol6giai alap
ját. Eleinte hitte, hogya:/: első világháború után alakult népszövetség új
lcorszak eljövetelének kezdete. Csalódott az intézményben, de nem áb
rándult ki az eszméból. Hitte, hogy megrázkódtatásokon, súlyos krizise
ken át a fejlődés a békés együttélés jelé halad; az emberiség végülis rá
döbben a háború borzalmaira, felismeri az emberi nem egységét és meg
ta.lálja a békés együttélés formáit. (J. Gy.)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Gelléri Andor Endre is "az évből kiesett
tavasz" nemzedékének írója volt. Novellákat irt; alighanem ő volt nem
zedékében "a novellista". Tehetsége - legalábbis ahogyan tragikusan
félbenmaradt életművéből gyaníthatjuk - nem a regényre termett. Egész
látásmódja, egész írói érdeklődése, és a stílusa is jellegzetesen a novel
listáé, (noha tudjuk, neki is afféle reménytelen szerelme volt a regény).
Nem az az író, akit elsősorban a folyamat érdekel, mint az igazi regény
írókat. O általában a folyamatot is összesűrftí, egy-egy jelenetbe, pllla
natba, esetleg hangulatba. Nincs benne semmi - hogy a szomszédból
kérjünk kölcsön kifejezést - az epikusok "széles ecsetkezeléséből"; ha
már a festészetnél tartunk, inkább azt mondhatnók: az impressztonisták
techníkáiával dolgozik - noha nem "impresszionista". Az epikus több
nyire kibont; Gelléri éppen fordítva: összefog, sűrít, éppen csak jelez.
Hat-nyolc lapos elbeszéléseket írt; ez volt az ő saiátos mérete; többnyire
bizonytalanná vált, idegenül mozgott, ha ezen túlment. De ezen belül
valóban mester volt. S az irodalomban, a művészetben bizony nem mín
dig az a nagy, ami súlyra, terjedelemre is az. Egy párlapos novella sok
szor ,.nagyobb" egy vastag reaénvnél. Az írásműveket nem felületre mér
jük, hanem mélységre. :f::s Gelléri Andor Endre novellát olyanok, mint a
tengerszemek: "kicsinyek", de nagyon mélyek. FelsvInűk krlstálv ra
gyogása alatt, a mélyben a költészet és az igazság örök óceánjával köz
lekednek, abból táplálkoznak, "kicsiny" medrükben annak a vize tün
döklik.

Most, hogy "Ház a telepen" eimmel, Zelk Zoltán válozatásában,
Ungvári Tamás bevezetésével megjelentek Gelléri Andor Endre elbe
széléseí, újra felidézzük rokonszenves arcát, sajátosan tiszta hangját.
Kétségtelen. hogy a magyar irodalom néhány remekművét írta meg, elO'
kötetre val6 novella-remekművet, és ez nagyon nagy dotoz. Aki látta
és hallotta valaha őt; aki látta. hogyan cammog fel a dobozóra. hogyan
néz szét kissé vaksin a hallzatóságon; aki hallotta, hogyan olvassa .
kéziratát, valami félszeg poentírozással. egyszerre mosoivogva azon, amit
elmond, meg önmagán, ahogyan az elbeszélését elmondja: - aki látta
és hallotta valaha, nagyon találónak fogja érezni .,felfede~őjének",Míkes
Laiosnak szavalt: hogy "angyals'7.árnyai vannak". Ez az író ráeszmélt
valamire, amit csak később kezdtek pedzeni a modern olasz filmek (és
egyes modern olasz írók): az eayszerű, nyomorúságos élet költészetére 
anélkül, hogy "idealizálnák" vagy ,.idillizálnák" evt az életet. Hogy kissé
vaskosan fejez'7.ük ki magunkat: Gelléri novellálh61 sosem hiányzik a
szociális feszültség; csakhogy ez a svociális feszültség a rnaea hevével
sosem hervasztja pl a költészet vir~!!ait. Gelléri Andor Endre sosem
mondia (illetve ir6ilag sosem "mondia": sosem ábrázolja) azt. hoav a
kapitalista világ fönn~116 rendje a helves és a jó, hogy a nyomorultak.
nak bele kell nyugodniuk a nvomorúságukba, hogy az embernek ernher
által való klzsákmánvolását tűrni kell; - de mikor a maga Iréí módián
és eszközeível lázad a világ j ga 7s:'J. !'!tal an rendie pllpn, egyh~n a7 elrrvo
mottak, a szegények, a ki'7.sákmányoltak. a kallódók és szenvedők éle
ténpk ezer emberi szénséeét, csillámló költés'7etét. valóban a szívből fa
kadó (mert szegényeknél ugyan mí 'egyébből fakadhatna!) és a világ
szürke, egyszerű valóságából táplálkozó poézisét is meglátja és megmu
tatta, Pár évvel ezelőtt játszottak egy kitűnő olasz filmet Pesten, "A
milán6í csoda" volt a címe. Gelléri Andornak majdnem minden elbe
szélése fölé oda Iehetne írni alcfmnek: "Az óbudai csoda", Ott élt, ott
nvomorgott, küszködött, azt írta meg; Óbudán cammogott kissé félszeg
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lép&eivel; II ruha úgy lógott rajta, míntha vasvillával hányták volna rá;
de a vállán valami cs!llogott. Angyalszárnyai voltak.

Van ennek a válogatott novellás-kötetnek a végén két megrendítő

önéletrajzi írás. Aki elolvassa őket, egyszeriben úgy érzi, Gelléri "titká
nak" a közelébe kerillt. ,,];;s mivel úgy vágytam a szeretetet, akkor szava
im, kérő szavaim nyomán engem szeretni kellett volna az egész világ
nak már l"~ Valaki, aki olthatatlanul szorniazza a szerétetet a világtól, és
kifoltYhatatlanul pazarolja szeretetét a világra ... Gelléri minden novel
Iájában, a legzordabbakban is, az olyanokban is, mint a "Kikötő" (ez a
remekmü), ott érezni az író fe~yelme7.f·tten kurtára fogott rnondatai mö
gött e7t a lüktető szerétetet. ezt a mély, tís-ta emberi közösséc-érzést,
a testvériség melezét. Az író hanaía sosem fljlik át kelletlenül daválvos
ra; sosem prédikál; de mi sem áll tőle távolabb, mint az úgynevezett
"impasszibilitás", Ellenkezőlez: inkább a részvét írója. De a résvvété
ben szemérrnes: a humor csillámló mezébe rejti emberi megindultságát.
Lestöbb elbeszélésében bujkál valami Játékos-bohókás irónia (vagy ön
irónia), Ez az óriás mevhatottsáza. A.,.é, akinek roppant széles a válla,
kovács-kalanécshoz szokott keze, kötélből vannak az izmai - s 1!I s-ive
mint a vaj, csupa Jóság és gyöngédség. Szemüveget visel. s mindnnta
lan leves-í a szemüveeét és törölgeti, mintha bepárásodott volna. Köz
ben, lopva, letörli a könnyét is.

Ilyen volt az életben; ilyen írónak is. Igaz ember, akinek "angyal
szárnya! voltak".

•
T1zenöt elbeszélést adott ki kötetében - ..Trkiklin" a címe - Szánt6

Ttb01'. Az első 1944-ből való, a legfrissebbek 1954-böl. Tíz év termése fek
szik hát eJőttünk; Szántó Tibor fegyelmezett író, aki megválogatia, mit
ad ki a kezéből. Hitele, ereje van az írásnak. Tud prózát írni - és vall
juk meg, nem valami sokan "tudnak" - ismeri a szavak, mondatok
értékét, tudja, mi az, amit ki kell mondaní, és mí az, amit igazi írónak
nem szabad kímondanía, mert "rálicitál" vele a valóságra s egyszeriben
valahogy "müvi" lesz, éppen mert túlontúl "való" akar lenni.

Két fiatalleszökik a Balaton mellé; összevesznek, a lány otthagvia
a fiút; éjszaka van, a fiú rémülten keresni kezdi a lányt, a nevét kiabál
ja. "Gizi! Gizikém !" Parányi "telitalálat", ez a második "Gizikém" 
benne van a szorongás, az, hogy a fiú elvesztette a fölényét, benne egy
helyzet egész valósága. A novella nem a legjobb a kötetben; a példát
csak úgy "kapásból" hozom elő, hozhatnék helyette mást is: Szántó
Tibor novellái tele vannak ilyen "találatokkal" - nem stilizál, mindig
a valóságot akarja megragadni, s ez a legtöbbször sikerül is neki. Máris
pompásan ért ahhoz, amihez egy jó novellistának nagyon-nagyon érte
nie kell: hogy kevés szóval sokat mondjon.

Egyik írásában (Mulatságas) egy züllött, részeges alakot állít elénk.
A szerencsétlent végül, míkor ittasan kitántorog a kocsmábál, elüti az
autóbusz, Jönnek a rendörök. elkezdik kívízsgální a dolgot. "Egy rendőr

belép az autóbuszba, ráül a motorházra és a vezető mellé lógatja a lá
bát. Kettőt vakkant a duda, és máris gördül az autóbusz lefelé. Hirtelen
felvöröslik a hátsó lámpája, csikorog a fék, surreg a megbénult gumi
kerék. Majd újból hangtalanul szalad a nehézkes alkotmány, és néhány
méter után megismétlődik a próba. A fékek jók. "Másutt a hiba". Ezt az
utolsó mondatot is csak az írhatta le, aki nemcsak a valóságot látja .jól
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és nemcsak meglátja a valóségban az íroi anyagot, hanem az írás "mes
terségét" is derekasan érti.

Izes, friss hang a Szántó Tiboré. Alakjait jól, erős vonásokkal raj
zolja meg; igazi novellista tehetség, nem annyira a mese a fontos szá
mára, mint Inkább a jellem; szinte érzi az ember az író egészséges örö
mét, ahogy egyik-másik ízig-vérig élő és mai alakját életre teremti a
papíron: a mérges kubikost, Smircet, az elsötétítőt, a hitvány Dubalt
meg a többieket, és körülöttük életük hiteles atmoszféráját: egy üzle
tet, egy világvégi kisvárost, egy építkezést ...

•
Egy firenzei sikátorról, a Corno utcáról, emberelről s azok életéről

szól Vasco Pratolint regénye, a "Szegény szerelmesek krónikája" - hát
térben a fasizmus uralomra jutásával és megsztlárdulásával, Szép és jó
regény (s ha az író valamicskével rövidebbre fogja, talán még jobb lett
volna), az a "keresztmetszet", amelyben, kicsiben, egy egész ország élete
tükröződík.

De vaíon valóban "kicslben"-e? A Corno utca lakói s-árnára, akik
majdnem mind "kisemberek", a kicsiny események is .magyok", s a ma
guk módi án ők ls ee:y nagy történetnek a hősei. Olykor valóban ..hő
sök", a szó legiga-abb értelmében, mint Maciste. a kovács, vagy Ugo,
az árús: a Corno utcában is a történelem nazy eposza perea.

Ahogyan Pra,tolini pergetí, érdekes és úíszerü. Technikáján szemlá
tomást a film-technika hatása mutatkozík. Nem ..leír", hanem "bemu
tet"; előadásmódia vizuális; nem enikusan elbeszétí a dolzokat, hanem
mintha egy. filmfelvevőgép lencséiét sétáltatná ablakról-ablakra, emelet
ről emeletre. alakról alakra. s alakjait is hol csoportos mozaalmasságban,
hol kínazyítva, premfe-r plan-ban mutatva meg; inkábh fotografál, mint
leírva fest: még az intérieur-képeket és tömeateleneteket is Úgy válto
gatla, ahocvan a film szokta. Az író kölcsönkérte az operatőr és a ren
dező módszerét,

Ebből eleinte, míg "bele nem jövünk" a dologba, némi bizonytalan
ság származik. Mert egy regény mégsem firn; a filmet látjuk. a regény
képeit azonban fel kell idéznünk, ha ..látni" akarjuk őket. Eleinte az a
benyomása az olvas6nak, hogy amit elébe adnak, egy kissé zavaros, so
káig nem is tudjuk, "ki kivel van", ki hová tartozik; szavakkal végre is
mégsem lehet olyan jól láttatni, mint képekkel! Végül azért mégis "be
fon" bennünket a Corno utca, urrá lesz rajtunk is az atmoszféra, magá
val raaad az utca életének sodra.

Ismétlem: jó rezény, szén regény, mozgalmas regény, tele élő ala
kokkal, igaz emberséggel és hamisítatlan olasz népi zamattal. Túl ezen,
"műfaji" szernnontböl: érdekes dokumentum a mai regény forrongó ál
lapotáról - érdekes példája annak, hogyan hatol bele a reaényírásba (és
nem egyedül Pratolininé1) ezy másfalta rnűvészet, a film technikája.

Nem egyszer találkoztunk már regényszerű, regényszerűen epikus
filmekkel. Ime itt a fordított ja: a fflmszerű, fílmszerűen (vizuálisan) epi
kus regény. (Egyébként már meg is filmesítették.)

•
Ha van könyv, melynek ötletét, kivételét. kiállítását egyaránt teljes

elismerés és dícséret illeti: Lukácsy Sándor és Balassa LÁszl6 kÖ1:öS mun
káía. a félezer lapos "Vörösmarty Mihály" című munka ilyen. S:>'ebben
kiadó már nem is igen ülhette volna meg nagy költőnk centennáriumát.
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A könyv, ahogyan Lukácsy Sándor szerényerr mondia, "előtanulmány"
Vörösmarty életrajzához ; az a célja, "hogy egybegyüjtve könnyen hoz
záférhetővé tegye a költő életrajzának fontosabb forrásait, a kortársak
tanúvallomását, régi ujságok híreit, az egykorú folyóiratokban elszórt krí
tikákat" ... Ezek "megelevenítik Vörösmarty emberi alakját, baráti kö
zelséget teremtenek a költő vonzó, példásan tiszta, meleg egyéniségé
vel" ...

Céljukat a szerkesztök: Lukáesy Sándor, aki az anyagót összegyuj
tötte és rendezte, meg Balassa László, aki a képanyagót állította össze
- el is érték. S "emberi közelségbe hozni" egy költöt, egy művészt, egy
klasszíkust - talán a legtöbb, amit esszéíró és irodalomtörténész tehet.
Mert beszélni egy íróról alighanem könnyebb, mint egy írót beszéltetni,
a saját szavaival meg a kortársakéival jellemezni. Nem "kipreparálni",
mint valami ritka lepkét, hanem életre kelteni, megmutatni élő ember
ségében - bizonyára ez az igazi feladat. Megszerezni az olvasónak a
közvetlen emberi találkozás benyomását!

Ezt teszi Lukácsy Sándor és Balassa László Vörösmarty-könyve. Nem
törekedtek, természetesen, teljességre; csak nyitott kapukat döngetne,
aki azzal állna elő, hogy ez vagy az "nincs benne". Ami benne van, gon
dos munka, szorgos gyüités eredménye; Vörösmarty minden olvasója
hálás lehet érte szerkesztőinek és kiadójának. (*)

A "KNYAZ POTYEMKIN" "ANGOL" MrlTROZA. Az 1905-1906-03
orosz forradalom félszázados évfordulója alkalmából érdemes lesz fel
elevenftent egy evvel kapcsolatos magyar vonatlco.zású epizódot; annál is
inkább, mert ez azt bizonyítja, hogy a magyarságnak nemcsak szellemi
el1.tje - mint Ady Endre hírlapi cikkeiben, Kiss József közismert szép
"Knyáz Potyemkin"-ve1'sében - rokonszenvezett 4Z oroszmszági forra
dalmárokkal, hanem ez a szimpátia alsóbb és szélesebb értelmiségi kö
rökre is kiterjedt.

Kenedi A. István nevét aligha tat'tja számon irodalmunk története.
Kereskedelmi tengerészkapitány volt a század elején, ki később egy
"Húsz éva tengeren" cimű könyvben felclolgozta tengerész korának él
ményeit. Ebben külön fejezetet szentel bizon'Yos Moroc new matróz em
lékének, ki arról volt nevezetes, hogy megelűzően tagja volt a legendás
hírű Knyáz Potyemkin nevű cári hadihaJó forradalmár, lázadó legénysé
gének. A Knyáz Potyemkin smsát ismerjük a történelemb61. Legénysége
1905 júniusában fellázadt és az odesszai sztrájlcoló munkások oldalára
állott. Később azonban szén és élelem hiányában a [orradalmi hajó kény
telen volt román vizekre távozni és Constanzában megadni magát a ro
mán hatóságoknak. A forradalmár legénység egy része Romániában tele
pedett le, a többiek fdegen kereskedelmi hajókra szegődtek; akiket pedig
a cári kmmány kezébe tudott Iwparintani, azokra halálos itélet vagy leg
alább is súlyos kényszermunka várakozott.

Mmoc matróz ídűvel az Atlantica Tengerhajózási Rt. Moratoitz nevú
gdzÖ8ére ke1'Ült kormányosnak, a1!lely hajónak első tisztje a magyar
Kenedt István volt. A "Kétméteres, Bzélesvállú, domború mellű, szép
szál fiú" már j6 ideje a hajón szolgált, mtd.őn - éppen a Bosporuson
horgonyozván - az 4 parancs érkezett, hogy Kherson orosz kikötőbe

induljanak ömlesztett gabona berakodására. - Moroc erre Keneditől

azonnali kthaj6ztatását /(érte, hivatkozván arra, hofltl hazájában őreá.
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mint forradalmárra. a katonai rögtönítélő bíróság biztos halálos itélete
vá~ .

A kihajóztatásra azonban már nem volt idő, azonnal indulniuk kel
lett; de az emberséges magyar hajóstiszt megnyugtatta az orosz forra
dalmár matrózt: gondja lesz rá, hogy ne törtenjek semmi bántódása. És
az orosz Morocot azonnal ki is nevezte - angol Morissonná/ Kioktatta
erre a hajó legénységét is, s azóta mindenki csak angolul társalgott "Mis
ter Morisson"-nal.

Harmadnapra érkeztek a Bug és Dnyeper folyók torkolatához, ott
álltak a parton az 01"OSZ hivatalos hatóságok hivatalai; s el lehet kép
zelni, hogy a forradalom utáni dermedt hangulatban milyen felfokozott
hivatalos apparátussal folyt le egy idegen hajó felülvizsgálása. Másfél
napig tartott a vizsgálat. A hajó személyzetéről KenedineK kilenc jegy
zéket kellett készítenie a szokásos kettő helyett. Az egészségügyi hivatal
vizsgálata után következett a politikai és rendőri karhatalmak munkája.
Ezek a személuzetet egyenként vizsgálták felül. Vezető tisztjiik hat listát
kért Keneditől, egyaLtisztnek egyet, tiszttársának kettőt nyujtott át, a
többi hármat pedig magánál tartotta.

Ezután következett a személyi ellenőrzés. A személyzet minden
egyes tagját egyenként kellett bemutatni. Az ellenőrzés meglehetősen ne
hézkesen ment, mert a cirill betűkhöz szokott altiszt csak nehezen tudta
kisillabizálni a latin írást. A ké7'dezetteket a/.aposan szemügyre vették, s
mindenféle kérdéssel ostromolták. Mikor Moroc következett soron, Kenedi
már előre olvasta a nevét: "Willíam Fl'ank Morisson l' és sietve hozzá
tette: "english". "Morisson", pedig "alI right"-ekkel és "yes"-ekkel ha
gyott mindent jóvá. - "És hol született ?, - hangzott az altiszt részé
ről a követl~ező kérdés. - Kenedi megint közbevágott: "Piripócson", s
könnyebb érthetőség kedvéért listájának hátlapjára rá is irta amúgy
Q:/igolosan: "Piriepoach" s az ellenőrzést vezető tiszt szeme elé tartotta. A
tiszt komolyan bólintgatott, s fontoskodva feljegyezte az "angol" hely
ségnevet.

S a forradalmár orosz matrózzal rokonszenvező, a cári hatóságot
félrevezető magyar tengerész így végzi érdekes és jellemző elbeszélését:
..Há/.a Istennek / . " MOl'OC meg volt mentve l" (K.)

A MAGYAR GÖRÖGKELETIEK. Az orthodox keleti egyház, mely
nek tagjait általában görögkeletieknek nevezünk, többnyire a szertartás,
illetve a szertartás nyelve szerint önálló kisebb-nagyobb csoportot al
kot. Igy beszélünk görög, orosz, szerb, román, stb. autókefál egyházról,
melynek többnyire a papságtól választott pátriárka áll az élén.

Más a helyzet olyan kisebb csoportoknál. mint a magyar nyelvű gö
rögkeleti egyház, melynek egészen a legutóbbi időkig nem volt rendezve
a helyzete. Bár a magyar görögkeletiek eredetüket Gyula vezér idejéig
vezetilt vissza, hierarchiájuk kimutathatóan nem nagyon volt. Skylitzes
és Zonaras bizánci történetírók jegyezték fel ugyanis, hogy Gyula ve
zér, aki állítólag a X. században Konstantinápolyban lett keresztény, egy
Hierotheosz nevű szerzetest hozott magával hazánkba. akit a konstanti
nápolyi pátriárka missziós püspökévé szentelt volna a magyárok számá
ra. Ennél többet azonban nem nagyon tudunk róla. Tény még az is,
hogyagörögkatolikusainkhoz hasonlóan minden valószínűség szerínt ma
gyar nyelvű görögkeletiek is voltak, ha számuk csekély is volt ahhoz,
hogy önálló főpásztorral egyházat alkossanak. Arról a két világháború
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között is lehetett hallani, hogy mind a szerbeknél, mind a Felvidéken
magyarnyelvű görögkeleti egyházközségek voltak, de magyar főpásztoruk

nem volt. A negyvenes évek elején a Hűvösvölgyben szeminárium nyilt
görögkeleti magyar kispapok számára, ahol protestáns tanárok is adtak
elő. Most végül a magyarnyelvű görögkeletiek helyzete annyiban ren
dezódött, hogy II moszkvai pátriárkátus egységes irányítást adott szá
mukra, az egy évvel ezelőtt Moszkvában felszentelt Berki Feriz szemé
lyében protoierej-adminisztrátort kaptak, akinek jogai nagyjából a ml
püspöki helynökeink jogaival egyenlő. A budapesti Petőfi-téri templom
lett a templomuk, amely eddig a számban míndíg kisebbedő görögnyel
\'ű orthodox egyházé volt.

Görögkeleti magyar irodalom mindezideig nem igen volt. Most azon
ban megjelent Berki Feriz adminisztrátor fordításában és szerkesztésé
ben legfontosabb liturgikus könyvük magyarul, a görög szertartáshoz
megfelelő mísekönyv, mely három miseformulát tartalmaz: Aranyszájú
Szent Jánosét, Nagy Szent Vazulétés Nagy Szent Gergely pápáét. Ez az
új Liturgikon mind magyar nyelvében, mind összeállításának világossá
gában felülmúlja a magyar görögkatolikus kiadványokat. Görögkatoliku
saink könyveinek mentséaére szelgáljon azonban az, hogy mikor azok
készültek, még nem volt olyan nagy a stílísztíkaí igény, mint napjaink
ban; nagy volt azonban a szükség, mely kívánta, hogy a tekintélyes szá
mú magyar nyelvű katolikus plébánia minél előbb el legyen látva meg
felelő liturgikus könyvekkel, köztudomású egyébként az is, hogy leg
utóbb éppen a hajdúdorogi egyházmegye területére a szentmise végzé
sében és a szentségek kiszolgáltatásában egységesen elrendelték több,
eddig többé-kevésbbé elsíkkadt vagy igen egyénien végzett szertartások
nak egységesítését és az ősi, görögnyelvű liturgiához való fokozottabb
visszatérését.

Folyóiratuk, a havonként megjelenő "Egyházi Krónika", mely tar
talmából ítélve egyaránt meg akar felelni papjaik és híveik igényeinek.
Az ebben megjelenő hírekből arra lehet következtetni, hogy a magyar
nyelvű egyházközségekben igyekeznek lendületesebb életet kezdeni. A
szentbeszédet is szorgalmazzák.

Budapesten a magyar görögkeletiek egyháza mellett a bulgárok
nak, románoknak. szerbeknek és oroszoknak van templomuk, illetve ká
polnáluk. (Kormos Ottó)
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