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EGYETEMES ZSINAT. Ez &v [anuár' 25-én, Pál fordulásának ünnepén a
páJpla mísét rnondott a san Paolo Fuori le Mura-bam s műsor után közölte,
hogy öikumeniJkus, vagyis egyetemes zsinatot kíván összehívni. Néhány nap
pal később a Szematya vázolta a zsinat célját. Az egyház történetében min
denkor igen nagy eseményt jelentettek az egyetemes zsinatok. Eddig húsz
ilyen ölcumén zsinatot tartottaJk. A legutolsó 1869. december 8-án ült össze a
Vatikánban. Ezt 1870. március 20-án a porosz francia háboI"Ú miatt elna
polták, de nem zárták be. Ennek ellenére az a benyomás alakult ki, hogy
most nem ennek az elnapolt zsinatnak a folytatásáról Vian szó, hanem új zsinat
összehívásáról. A hír annakiidején egyházi körökben világszerte nagy érdek
lődést keltett, éspedig nemcsak a római katolíkus egyiházon belül, hanem az
egyiházon kívül élő keresztény közösségeloben is. A Neue Ziiricher Zeitung
1959. május 27-i számában Otto Karrer: A pápa és a zsinat címen írt cikket a
kérdésről és azt elsősorban a protestáns rrányzatú nagy svájci lap szellemében
igyekszik megvilágítani.

Vajon mit gondolt XXIII. János pápa - írja Karrer -, amikor az ökumén
zsinatot meghirdette. A nyugati világban sokan, ha nem éppen a legtöbben
"ökumenikus zsimaton" valami nagyon meglepőt, a katolíkus hagyományokban
egészen szekatlan dolgot képzelnek: a különféle keresztény hitvallások képvi
selőinek egyházközi gyülekezetére gondolnak, hogy az áthidalja a történelmi
szakadéket. Látszólag ez történt az Egyházak Ökumenikus 'I'ariácsámak sze
mélyiségeivel is, mivel a tanács vezértitkára, dr. Visser't Hoojt megállapította,
hogy őt a zsinat meghirdetése meglepte. Vajon az illyen bátorság a lélektani
és a történetileg feltételezett valószínűsógcn túl nem teszi-e a remélt fejlődés

végét az elejére, ahelyett, hogy részletkérdésekkel kezdené. Különböző római
bírálók, akikkel ezekben a napokban a cílckíró beszéllt, szintén azon a nézeten
voltak, hogy a pápa a maga intuitiv módján, nem sokat törődve a teológiai
fenntartásokkal és a gyakorlati nehézségekkel, egyszerűen annak a szörnyű

kárnak a tudatában, amit a kereszténység megosztottsága a történelem során
okozott és okoz a mai helyzetben is, a zslnatot spontán ihletésből, a jóakaratú
aJk gyülekezeteként "alla buona", ahogy az olaszok mondják, mintegy kapásból
vette szemügyre. Mindebben talán rejlik egy szemernyi igazság, de ez a nézet
lényegében hamisnak tűnik a szerző szemében. A pápa nagyon jól tudja, hogy
mit akar és az összefüggések meg a céljához vezető utak biztos megérzéséből

cselekszik. Ez esetben a saját szavai szerint "sugallat-m". Amí azonban az
"ökumenikus" megjelölést illeti, termínológíaí félreértéssel állunk szemben,
jellemző példájaként annak, hogy a korlátozott kifejezésbeli lehetőségek miatt
mílyen sokjelentésű az emberi beszéd és hogy még teológiai körökben is mily
könnyen beszélnek a dolgok mellé, mivel ugyanazon a szón nagyon különböző

dolgokat értenek.
Nézeténekalátámasztására a cikkíró idézi dr. Visser't Hooft-nak egy mon

datát, amelyben az ökumén szó különböző jelentése fordul elő. "A bizánci öku
menikus pátriárka felvetette a kérdést, vajon egy ökumenikus zsinat valóban
ökumén lehet-e, ha az Egyházak Ökumenikus Tanácsát nem hivják meg reá."
Az első szókapcsolatban az "ökumenikus" kifejezés az orthodox egyház kép
viselőinek címéhez tartozó szórészlet, A másodtk szókapcsolatban az "ökume
nikus zsinat" a katolikus egyháznak az egész világ püspökeit magában foglaló
gyülekezetét jelenti. "Valóban ökumenikusnak" nevezik az újabb nyelvhaszná
lat szerínt azt, "ami az egész kereszténységet átfogja". És az "Egyházak Öku
menikus Tanácsa", amelyet 1948-ban Amszterdamban al.apítottak, központi
tanácskozó szerve és közvetítő állomása az egész világon elterjedt 171 ike
resztény testületnek (Róma nélkül, de bezárólag a balszárny 'kisebb protestáns
szektáiig, amelyeknek sem határozott hitvallásuk, sem pedig szentségeik nin
csenek). Az egész mondatról meg kell jegyezni, hogy az, mint szónoki kérdés
tagadó választ tételez fel s az embernek jelenleg mégis ki kell tartania mellette,
hiszen az ökumén zsinat (amint azt a Svájci Távíratd Iroda már a hír első

továbbításakor dicséretreméltóan hozzáfűzte) a hagyományosan ősi egyházi
. beszédmódon, amelyhez a református hitvallás is csatlaíkozott, valami egészen
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mást jelentett, mint a mai protestáns nyelL\nhasználat szeríntí egyházközi ösz
szejövetelt.

Senki sem vitatja el a katolikus egyháznak azt a jo,gáJt, hogy a maga regi
nyelvhasználatát kövesse. XXIII. János pápa ökumén zsinatja az összes kato
líkus püspökök gyülekezetét jelenti. Másrészt a pápa a zsinat meghirdetésével
összefüggően különböző alkalmakkor szándékáról oly módon nynlatkozobt, amely
ből követíkeztetní lehet arra, hogy pápaságát és magát a zsinatot is miJnd a bel
ső egyházi megújhodás. mind pedig a keresztény összefogás jegyébe kívánda
állítani. Ambár az ilyen megnyilatkozások az egyházi egységről elsősorban a_
kelet egyházaival való megbékélésre vonatkoznak, mégsem korlátozódnak egy
szerűen ezekre, hanem közel vannak egy átfogöbb értelmezéshez.

A clleloíró ezután megírja, hogy a kérdés tisztázása érdekében levelezés'
útján értekezett elsősorban az egyházközi ügyekkel megbízott különböző teoló
gusokikal a német nyelvterületen, így dr Jaeger padernboml érsekkel és a
"Conférence Catholique pour les Questions Oecumeniques" hotland tdtkárával,
dr. J. G. M. Willebrands~zal, végül Rómába ment, hogy a forrásnál kompetens
római helyeken folytatott beszélgetésekből megbízható felvilágosításokat kap
jon. Az eredmény talán sokaknak kijózanító lesz, mégis megvan benne az
ökumén törekvések barátai számára a hítvallásos légkör javulására és a szét
vált keresaténységen belüli közeledéere vonatkozó remény megalapozott motí
vurna, Ez míndenekelőtt az új pápa vallásos a:lapj'ánalk a fi,gyelembevételével
mondható. Lényének néhány jellegzetes vonásáról az evangélikus keresztény
ség i:s örömmel vesz tudomást, bár hívő protestánsok cook egyénenként talál
koztak vele. A nem római világ képviselői közül RoncaHi nuncius mindenek
előtt a keleti egyházak magas hirvatalt viselő személyíségeível ismerlkedett
meg, s azokban alttól az időtől fogva rendkívül jóságos papi férfiú benyomását
keltette, alki őket, mint testvéreit Krísztusban becsülte, s aki tr,állt bizalmat
tápláltak. így a bizánci ökumenikus pátriárka, akivel a pápa levelezett és ha
marosan nyugati helyettese is, Jakobus érsek a példa arra, míre képes a bi
zalom és a testvériesség még a hagyományos feszültségeken is túl, hogy a
keresztény megbékélés főakadályait legyűrje: a teológia előtti és a teológián
kívüli gátlásokat. a félelemmel kevert bizalmatlanságot, a mult kölcsönös sé
relmeít és a mellékfogások emlékeit. A jámborság igazi benyomása, az isteni
szellem jelei a saját híthagyományon kívül is a találkozás olyan szívélyességé
hez vezetnek, amelyben a közös dolgok élménnyé válhatnak. Más dolog az
"ellenfelet" csupán csak teológiai vitaícatokból ismerni, mimt személyes talál
kozás során éreznd a tényleges magatartást és érzületet és a hagyományos:
igazságtalanságokat haldgatólagosan korrtgálni.

A protestáns csoportok! iközül ifjúságától kezdve csak a valdenseket is-
merte közelebbről. Ezek még a reformáció előtti időben elszakadt községek a
Felső-Itáliai Alpok völgyeiben megőrizték élő bibliás [ámoorságuket és Rómá
ban külföldi segítséggel két exponált fekvésű templomot és egy teológiai is
kolát tartanaik fenn. Ezzel szemben a református protestantizmus örököseivel
a pápa alig jutott közelebbi érintkezésbe, És kijelentései mostamálg határozott
szándékokat vagy reményeket ebben a tekintetben csalk sejtetni engednek.
Mégis vannak jeleik, hogy rejteget ílyeneket a szívéoen, "in petto", ahogy Bo
római kifejezés rnondja,

Az első kapcsolatok az anglikán és a római teológusok között még XII. Pius
idejére nyúlnak vissza, de varinak megbeszélések az Amerikai Egyesült Aill:a
rnokban működő episzkopális protestáns közösségek képviselői és a katolíkus
teológusok között az előbbiek saját kezdeményezésére, amelyeket a jelenlegi
pápa vezetett be. Katolikus teológusok és a genfi Ökumenikus Tanács képvi
selői között már hosszabb idő óta áll fenn ér'intkezés és XXIII. János alatt a
zsinat terve alkalmából új látogatáshoz vezetett, olyan értesülésekIkel, amelyek
a Szeritatya kezéből származtak. Pillanatnyilag senki se tudja biztosan meg
mondani, hogy a pápa mennyire megy túl az evangélikus hitközségekkel szem

"ben eddig betartott vonalon, kétségtelen azonban, hogy a keresztény egység"
kívánalmához szívének természetes módon növekvő és karízmatíkusan elmé-
lyülő készségét hozza magával. Az erre irányuló törekvéseket, amennyiben szá
molnak az adott realitásokkeíl, nemcsak akadályozni nem fogja, hanem "báto-



rítja". János pápa bátorítja az alulról jövő törekvéseket az egységre - mon
dotta a cikkírónak egy legjobban tájékozott római beszélgető társa. Az em
beriesség és atyai jóság, amely egész lényéből. szavaíoól, gesztaisaiból kivilág
lik, józan emberismerete, összekötve az itáliai paraszt fiának gyermeki jám
borságával, humorával és papi komolyságának pompás egysége, tréfás és ta
láló bon-rnots-jai, keresetlen szivélyessége a rangos és rangtalan papoikklal
egyaránt, megnyerték a rokonszenvet.

A mondottakban azonban volcáképpen inkább családias tulajdonságokról
van szó, amelyek az egyszerű Ielkdpásztorhoz is illenek, anéíkül, hogy emiatt
még papabdlis volna. Roncalli bíboros választói más jellemvonásOIkat méríe
gelhettek. Ismerhették tartózkodását a jámborság rajongó formáival és bizo
nyos ideológia maximalizmussal szemben. Egyce megy, vajon az új pápa a
feladátkörök betöltésénél személyeseh a maga jószántából járt-e el, vagy még
'li konkílávéban tett hozzájárulás alapján, minderuképpen feltűnt okossága,
amellyel az évek óta tátongó hiányoikat betöltve, munkatársaít kiválasztotta
azzal ,a riyflvárrvaló törekvéssel, hogy az egyházi felelősséget megossza. Azt a
nagyvonalú bátorságot, amellyel ra vatikáni etilkett hagyományos formái alól
felszabadította magát, nemcsak a kuriális papok fogadták megkönnyebbü
léssel. Ez a katolíkus világon kívül is nagy rokonszenvet ébresztett iránta. Míg
XII. Pius korunk Iegícülönfélébb kis és nagy kérdéseiről szóló tanítások, bré
vék, beszédek készítésével fárasztotta magát és egyedül az Istennel folytatott
páebeszédei nyomán fokozatosan magányossá vált, kíváló értelmével és finom
papi érzékkel beszédeinek minden szavát mérlegelte és megjelenésének, meg
előadásainak eleganciájával lelkesíteni tudott, addig János pápa egészen a
szívemIbere, aki környezetével sokoldalú érintkezésbe jutott. Diplomáciai dol
gokkal - erről biztosítanak ismerősei - a pápa nem szívesen foglalkozik és
ezeket átengedi Tardini bíboros államtítkárnek, aki a XII. Pius alLatti "bőj

tölés" után most "úgy kivirágzott, mint egy jerikói rózsa". János pápa a na
gyon emberséges le'lkipásztor típusa. A magas teológiával úgy van, mint
Ferenc a maga idejében. Tiszteli, viszont kutatásaí.naík minden jel szerint meg
hagyja azt a teret, amely már korábbi szellemi érdeklődése és a Franciaor
szágban végzett kutató munkáia során közel állott hozzá. Különös bizalmát
élvezi Tésserant bíboros, a keleti kongregációk prefektusa, a!kli Iotharmgiai szár
mazású és általános nézet szerint az egyetlen a kuriális bíborosok között, aJki
szellemmel és teológiai képzettséggel bizonyos készséget árul el az ökumén
kérdések iránt. Neíki jelentékeny része van XII. Pius biblfai enciklikájában és
az ökuméne katolikus barátai közt reménytkeltőnek tartják, hogy XXIII. Já
nos bizalmas lotharíngraí emberét bízta meg azzal a feladattal, hogya zsinat
ra való tekintettel gyüj1tse össze és nyujtsa át a pápának az evangélikus oldal
ról érkező óhajokat és gondolatokat.

Benső összefüggésben áll ezzel, hogya Szentatya - egy római megfigyelő

szavai szerínt - "az ujraértékelt episzkopatus pápája lett". Mint velencei pát
riárka fontosnak tartotta, hogya püspöki zsinaton papjainak ügyét rneghall
gassa és őket atyailag buzdítsa. Mint az egyház főpásztora, csakhamar a zsinat
meghirdetése után, látszódag attól függetlenül, valójában azonban a reá való
legközelebbi elökészületül és a püspököknek példaadásul a "saját portánkon"
való lelki megújulást taotva szem előtt elhatározta, hogy még ennek. az év
nek az őszéri római zsinatot tart. Mert a pápa először Róma püspöke s csak
azután Itália metropolitája, Az ökumenikus zsinat az egyházmegyei zsinat al
kalmazása az egész anyaszentegyházoem. Amellett János nem kíván "egyed
uralkodó" lenni. Egész lényének és főpapságának a gondolata az egyház alkot
mányának alapelve szerint a felelősség megosztása a világ katolikus püspö
ikeivel. Az ökumenikus zsinat a püspökök gyülekezete nemosak azért, hogy ta
nácsokat adjon a pápának. hanem azért is, hogy vele együtt döntsön az egy
ház fontos életkérdéseiben. És minthogy ez belső egyházi alapelvből kövétke
ZJiJk, nem csupán az egyház és az egész kereszténység fenyegetett helyzetéből

fakadó célszerűségből, allkalmas lehet az elterjedt protestáns aggályt a "cent
rIa!lista római rendszerről" - ha nem is leküzdeni, de enyhíteni. A keleti egy
házzal való kibékülés szempontjából ez az első előfeltétel anélkül, hogy ezzel
bármi lényeges feláldoztatnék. Hogy az egységre való törekvés elsősorban a
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legkisebb ellenállás irányában indul meg, nem szorul megokojásra; de János
ennek az első lépésnek a megtételéhez is elég realista ahhoz, hogy ne álmo
dozzék egycsapásra a megbékélésről. Beszél előkészítő tárgyalásoloról, amelyek
nek következménye lehet a kelet-nyugati megbékélés testvéries viszonyok ki
alakítására és végül az egyházi ujraösszebékélésre,

Magától az általános zsinattól sem a pápa, sem pedig a kereszténység egé
sze nem várhat többet, mínt a keresztény eszmék indirekt előmozdítását, az
egyház benső életében elmélyülést Krisztus szellemében míndaddig, míg meg
nem erősödik az országok kőztí kölcsönös kapcsolat a püspökségeken át, amely
nek előnyös hatása lehetaz egész kereszténységre nézve; miközben világossá
válik a püspökségek pótolhatatlan szerepe az egyházban. (IX. Piusnak 1875
Iben a német püspökökhöz intézett ünnepélyes magyarázata érteímében a püs
pökök nem a pápa' delegátusaí, hanem az '3IPostolok felelős követői, Péter első

székével közösségben.)
Az evangélikus egyházközségekkel való közvetlen egyesülési törekvések

számára a kortörténeti körűlmények rndatt a zsinat nehezen lesz megfelelő

eszköz. Ezt nem alapelvszerűen. hanem gyakorlatilag gondolja a cikíkíró, kü
Iönös tekintettel a püspöki székek jelenilegi elosztására a katolikus országok
ban, amelynek következménye a latin államokból (Itália, Spanyolország, Portu
gália, Dél- és Középameríka) származó többség. A latinok beállítottsága a pro
testantízmussal szemben a történeti okok folytán az írekéhez és a lengyelelké
hez áll közel, amaz az ír katolicizmusnaik egészen a Home Ruleig tartó angol
elnyomásra való emlékezés, emez pedig a porosz. uralom alatti tapasztalatad
miatt.

Az evangélikus kereszténységet csaiknem kizáróllag negatív protestáns 01
dalláról ismerik, amint azt az apologetikai iskolás könyvekből "adversarii" cím
szó alatt Ismerhették meg. Az amerikai szekták délamerikai propagandája ter
mészetesen színtén nem segíti elő a hangulatot. Amí a püspöki székek elosztá
sát illeti, az olasz törpe egyházmegyék, amelyek alig felelnek meg egy északi
ország egyházközségének, a maguk sokaságával állnak szemben a vallásilag ve
gyes országok aránytalanul nagy egyházmegyéivel - különösen Németország
ban. A lateráni egyezményben ugyan tervezték az olasz kíspüspökségek össze
vonását, de keresztülvitelük máíg elmaradt. Ilyen körűlmények között nem
meglepő, hogy mind Rómában, mind Zürichiben katolikus és protestáns egy
háztörténészeknél egyaránt olyan felfogással találkozunk: az ember jól teszi,
ha a protestáns egyházközségekkel való egység-törekvések tekintetében a zsí
nattól inkább semmit sem vár, mintsem utopisztikus megoldásokat.

Mégis, mire alapulnak az ökumenikus remények: a zsinat tervével kapcso
Iatban ? Nem tekintve az egyházügyi lehetőségeket, hogy a latinok előnyei

nek kiegyenlítésére kerülhet sor, és hogy a vegyes országok püspökeinek er
kölcsi súlya, különösen Franciaország és a német nyelvterület püspökeié ér
vényesül ebben a kérdésben, az ökumenikus főfeladat a továbbiaicban a már
említett teológiai bizottságok munkájáJban rejLiJk, amelyeknek tagjai túlmyo
mórészt vallásilag vegyes országokból származnak és mélyebb vallásísmeretí
értelemmel és jónak bizonyult tapasztalatokikal rendelikeznek a beszélgető part
nerekkel való érintkezésben. A pápa eleget ért az ökumenikus dolgokhoz, hogy
a személyes találkozásokat és beszélgetéseket a hivatalos komísszíókon kívül
e1őmozdítsa.

Ökumenikus csodát várni - idézi Otto Karrer Newman bíborost - ellen
kezik á józan vallásos szellemmel, amely számol a történelmi hagyományok
folytonosságával, vallásos jelentőségével és a lélektani valószfnűségekkel. A
keresztények között adódnak ugyan különböző eredetű "nem reális vélemények,
amelyek csak szavakból állnak" - írja egy anglikán barátjának - "de az el
lentétek a katolikusok és a tőlük elválasztottak között nem Ilyenfélek. A leg
jobb volna, ha ellentétek egyáltalán nem volnának. - A legközelebbi jó lehe
töség nyiltan szembenézni velük - de szeretetben. És szabad remélnünk, hogy
Isten nem hiába oltotta be az őszinte emberek lelkébe az egység vágyát s az
érte való imádságot. Ez idő alatt éppen, mivel az egység akadálya a lelkiis
meret, kötelességérzés és hódolata az iránt, amit minden oldal igazságnak
tart, azzal a követelrnénnyel együtt, hogy a hitet meg kell őnizn], alázatosan
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csak azt remélhetjük, hogy Isten míndaddig, amíg a szívek nem lesznek iké
szen az egységre, cselekedetként fogadja el a jóakaratot, ha a szrvek becsüle
tesek". (Vilf. Ward-nál 'Dhe Life of J. H. Card, Newman n. 1919. 399. 1.)

SZAZÉVES A pAPAI HIMNUSZ. :A Za,~ka János (később győri tpüspök,
akkor pesti teológiai tanár) szerkesztette Religio című katolikus folyóirat 1857.
márcíus ll-iki számában 6 iarany tpályadíjjal \pályázat !jelent meg Wiseman
Miklós westminsteri érsek "pápa-hymnusa" szövegének magyar fordítására.
Közölték a himnusz eredeti angol és rnémet ,szövegét, IS IfI- (pályázat 'elbirálását a
júniusi ,számra igérték. ,A pályázat ,szövegében lo~vassuk ,többek 'között: "Mi
után már az olasz, francia, s lnémet testvérek éneklik e hymnust: 'mi Ise marad
junk el, kik a Krisztus helytartója iránti tiszteletben lamazok által (nem íenged
jük magunkat megelőztetni. Az őseinktől ÖTöklöHszent 'hit élesztette tisztelet
nyilvánítsa magát szintén őseinktól öröklött s ,költészetre :olya~kalmas tnye~

vünkön." I , , \

Ugyanez év június 3-iki Religio közU, hogy addig 16 pályázat érkezett be,
minthogy azonban "a munkálatok nem ugyanazon mértékben irvák", s így az
eredeti szövegnek az oiasz Pis,ani által szerzett dallamát nem fogják tudni
használni, [elmeriiit egy zenei pályázat kiírásának gondolata is, s erre egy lel
kes főpap máris 6 aranyat küldött be a lap szerkesztőeéoébe.

A június 27-iki szám arról tudósít, hogy a bírálók itélete alapjárn a vers
szöveg-pályázat meddő maradt, s újabb határidőül július utolsó napját tű

zik ki.
Végre a szeptember 30-iki számban megjelent Gyurits Antal pályanyertes

szöveg-fordítása, a napjainkban is használatos "Hol Szent Péter sírba téve ..."
kezdetű ének. Ugyanebben a lapszámban kiírják a másík pályázatot is a kö
zölt szöveg megzenésítésére, a már fentebb jelzett 6 a1'annyi pályadíjjal, októ
ber végei határidővel. Az október 21-iki szám azt adja tudiomásul, hogya pá
lyadíj "egy világi úr" bőkezűsége révén 20 amnyra emelkedett, a határidő vi
szont kitolatott december 27-ig.

A pályázat végleges eredményéről végül is az 1858. március 20-iki szám
tudósít, újból közölvén Gyurits szövegét, immár a pályanyertes dallarn. kí
séretében. Ez utóbbiról megtudjuk, hogy "a Religio szerkesztősége által kihir
detett pályázás útján készité F,eley Antal". Megtudjuk azt is, hogy "a fordí
tásra 31, a dalLam készítésére 53 pályamű érkezett a Religio szerkesztőségéhez;

először éneklé a t. kegyesrend pesti főgymnasiumánakzeneis,kolája."
A himnusz további sorsát is nyomon kísérhetjük a Religio hasábjain. Ne

vezetesebb dátumok a következők:

Aprilis 14.: megjelenik a Gyurits-féle magyar szöveg német fordítása
Machik József pesti egyetemi tanár tollából.

Június 16.: "IX. Pius pápa a Religio szerkesztője által neki legmélyebb
fiúi tisztelettel megküldött Wiseman-féle pápahymnus magyar fordításának s
pályadíjt nyert dallama hangjegyének egy diszpéidányát atyai kegyességgel
elfogadni s legmagasabb elismerését a bécsi cs. k. udv,arnál levő követe nagy
méltóságú De Luca Antonin tarsusi érsek úr által az említett szerkesztőnek

tudtára adatni méltóztatott." .
Július 29.: a pesti piarista gimnázium tanuló ifjúsága "műének-iskolájának

próbatételén" a műsorban a pápai himnusz is szerepei, az énekkarban pedig
a kezdők között b. Eötvös Lóránt neve olvasható.

Az 1859. év folyamán - tehát száz esztendeje - már a templomok falaí
közt is felharsannak a hímnusz lelkes akkordjai; rövidesen szöveg is, dallam is
belekerülnek a népszerű énekeskönyvekbe, s így a hímnusz ~sanként or
szágs;;,erte elterjed.

A szöveg írója, Gyurits Antal (1819-1892) a maga korában ismert nevű

író: az 1847-48-íki országgyűlés hívatalos gyorsírója, majd ügyvéd, a Religio
állandó munkatársa, Szetit István-társulati titkár, később gimnáziumi tanár;
Cantu Cézár világtörténelmének magyarra fordítója, neves ,klasszika-filológus.
- Hat versszakból álló pápai himnusz-fordításával kapcsolatban mint irodal
mi kuriózumot érdemes feljegyezni, hogy ennek 4. versszakában történik iro
dalmunkban első ízben verses említés a sürgönyözés technikai találmányáról:
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"Mint vi.llannyal egy percz alatt - Messze szárnyal a gondolat: - Szintúgy
röpül ajkról aikra, - Várak-, puszták- és falvakra . . . stb."

A zeneszerzőról, Feley Antalról nem tudunk semmi közelebbit. Zenetor
ténetünk mindmáig adós életrajzi adatai és munká.~sága felkutatásávaL. Pedig
több érdeklődést érdemelne. Elvégre neki is része van abban, hogy magyar
nyelven és magyar szívvel énekelhetjük szinte sajátosan nemzeti pápai him
nuszunkat, hogy: "Tartsd meg Isten Szentatyá.nkat, Krisztusnak helytartóját!"

(Kunszery Gyula)

AZ OLVASO NAPLOJA. Majdnem tizenöt éN válogatott novellait gyűjtöt

te össze 'I'hurzó Gábor Amen, Amen cfmű elbeszélés-kötetében. Ha eszközeit
nézzük, akár "konzervatívnak" is mondhatnánk: nem feszegeti a műfaj kere
teit, nem kísérletezik új lehetőségekkel - Ő, a film szakembere míntha még
'azoktól a hatásoktól is mentes maradt volna, amelyek a regényt és novellát
a film felől érték. Elkezdi, elmondja és befejezi történeteit, nem játszik az idő

vel, nem 'borítja föl az események sorrendjét - nyilván azért nem folyamodik
semmilyen "rt€ohnikai" érdekéölcsigázáshoz, mert eléggé bízik, [ószernű realds
tához híven, magában a témában: abban, amit elmond, és, hibátlan "írástudó
hoz" illően, a stílusában: abbam, ahogyan a dolgokat elmondja,

Amit elmond ... Többnyire csupa húsunkba vágó, életünket fölszántó dolgot
mond el; témáiról maga a történelem gondoskodott félelmetes bőkezűséggel, s ő

nem fél ezektől a témáktól. Hőseit háborúk vihara, ostromok szele sodorja 
és valóban inkább csak sodorja, hiszen nem annyiva alakítják. mínt inkább el
szenvedik a történelmet, általában bizonyos "jóra való restséggel", amiről az
együk novella szól; és ha az í,ró középpontí élményét keresnénk, azt a legmé
lyebb benső problémát, ami a novellák sokféle hőse és sokszínű világa mögött
áll: alighanem itt, ezen a tájon találnánk meg. Az Amen, Amen legtöbb alakja
ebben a jóra való restségbern érzi vétkesnek magát. Ügy érzik, nem tették meg,
amit tehett-ek, vagy tenniük kellett volna; vagy rosszul tették, amit tetteJk. Kis
egyszerűsítésselazt lehetne mondani: Thurzó Gábor, legalábbís ebbern oa könyvé
ben, a rossz lelícíísmeret és a hamis lelkiismeret Írója. Azé oa rossz le1Jkiisme
reté, amelyet furdal a mulasztása, és azé a hamis lelkiismereté, amelyet keser
vesen megbűnhődtetneka vétkei. Az "Isten és ember előtt" javító-intézeti
igazgató hősét halálba !kergeti a rettegés egyik volt növendékétől, Bogártól;
a pánik zsákutcajában szorong, s váltig am hangoztatja, hogy nem tett egye
bet, mínt amit a törvény szerínt, "Isten és ember előtt" tennie keLlett. A hamís
lelkiismeret abban áll - az ígazgatóé, és egy egész !koré, amelyet az igazgató
képvisel: egy egész hamis lelkiismeretű társadalmi osztályé -, hogy elhiteti
magával: Isten és ember előtt tett meg mindent, holott voltaképpen cs:aJk az
emberek, sőt csak egy osztály, egy középoszbályí társadalmi rend előtt és nevé
ben tett meg míndent, s Istent ,is alárendelte ennek az osztálynak, szinte rend
fenntartó közeggé tette - egy pedagógus-Isten, egy rendőr-Isten nevében ba
sáskodott a nyírott-fejű javítóintézeti növendékeik fölött; a szeretetről, a szere
tet Istenéről tökéletesen megfeledkezett. Keresztény lelki írók szerírit legna
gyobb veszedelmeink, Iegalattomosabb buktatóink közé tartozik a bűnné cson
tosodó erény, a léleknek ez a rákos daganata, amely ellen nincs más orvosság,
mínt az alázatosság és a szerétet. Ez a szerencsétlen, ostoba, korlátolt igazgató
pedig, a maga ostoba és korlátolt keretei között, kevély és szerétetlen. Morafís
ták besorozhatnák példatárukba, az ál-erény rnínbaképének.

"Az oroszlán torka" - a kötet legmegrendítöbb írása - ugyanennek a
hamis lelkiismeretnek a problémáj-át veti föl, sokkal mélyebb f.ekvéslbern, sok
kal drárnaíbban, tragíkusabban, Egy politilkus, a kivégzése előtti éjszakán, sze
mére veti volt lelkiatyjának, hogy nem szegült szembe vele, nem állt út
jába - fölmerntette és igazolta, amikor tiltakoznía és elitélnie kellett volna. A
vád: voltaképpen te tettél ilyenné. mert hagytad, hogy ilyen legyek: én meg
halok, de a felelős végső fokon te vagy. - Persze végső fokon míndig rní
magunk vagyunk a felelősek; de a maga módján felelős az is, aki engedi, vagy
igazolja a bűnt, és nemcsak az, aki a bűnt elJköveti. S a probléma gyökere 
alighanem ThuTZÓ Gábor számárra is, s amit mondok, Illem afféle belemagyárá
zás - talán még mélyebbre .nyiÚlilk armál, hogy a politikus a zsidólk kiirtását
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lehetővé tévő tőnvény meghozása után azzal áll lelkiatyja elé, hogy annak til
takozását várja, s ez a várt - talán remélt - "fejmosás" elmarad, Mindennek
megvan az előzménye, abban a ridegen voluntartsta nevelésben, amelyre
Tihurzó Gábor hőse ifjúsá,gáIban rávilágít, Hanzély Imrét mindenre megtanítot
ták, CSaIk egyre nem: szeretetre. Minden tehetsége megvan. kivéve egyet: a
meleg, résztvevő humanitásét, Az író sehol olyan forró történelmi problémát
nem érint, mint itt: az egész "keresztény [kurzus" kereszténységének hiteles
ségét teszi -joggal - kérdésessé, Nincs értelme itt elsorolni e kurzus rnulasz
tásainak és hibáinak, balfogásainak és vétkeineJk ezerszer elmondott, közismert
lajstromát. Egyet azonban nem árt újra meg újra megfontolni: azt, hogy éppen
kereszténységének mlnőségében rejlett valami alapvető hiba, Nem lehet azt
mondaní, hogy kifelejtette programmjából a karítatív tevékenységet - hiszen
gyakorolt karttászt, de a karitász gyakorlása nem elég. Nem a jótékonyságot
kell gyakorolni, hanem a szeretetet élni, azt az egyetemes, evangéliumi huma
nizmust, amelyről a kurzus bizony alaposan megfeledkezett. Keresztény volt,
a kereszténység alapvető lényege nélikül; nem véletlen, hogy Hanzély Imréket
nevelt !ki. Emlbereiket,alkik a jóhiszeműség teljes vértezetében engedtek meg
elképesztő történelmi bűnöket: végzetesen hamis lelkiismerettel éltek. De az,
hogy valaki hamis lelkiismerettel él, egyáltalán nem menti a hamis lelkiisme
rettel elkövetett bűnöket.

A könyv több keresztény, sőt katolíkus problematíkájú novellaja közt én
ezt érzem a leginkább "katoUkusnak", némi ellentétben 'I'hurzó Gábor egyik
kitűnő kritilkusával, aki az utóbbi idők legerősebb "antik.lerikális" írásának
mondta "Az oroszlán torká't-t. Persze mindketten - az említett kritikus is,
jómagam is - más és másfelől nézzük, más és más fényben látjuk ezt a
vitathatatlanul kitűnő novellát, Én úgy érzem, minden katolikusnalk, és kivált
minden gyóntatónak, mínden lelkivezetőnek el kellene olvasnia, át kellene el
mélkednie, és le kellene vonnia belőle sok hasznos tanulságot. Hanzélv Imre
felelőssége, "Isten és ember előtt", elvehetetlenül a Hanzély Imre felelőssége.

De megvan a' maga felelőssége a lelkiatyának is; mert minden lelkiatyának
feladata, hogy a hamis lelikiismeret kialakulásához soha és semmiért hozzá ne
járuljon se javallással, se elhallgatással. Az érdekeket lehet rnérlegelni, és kell
is mérlégelní ; de egy érdek minden más fölött áll, és ezt az egyet mérlegelmi
nem lelhet: - a szeretet érdekét. S akinek szeretete nincsen - mint Hanzély
Imrének - annak semmije sincs. S hogy nem ébredt rá, milyen semmi szere
tet nélikül - ho.gy nem rémült meg tőle, rnerrnyire negatívelőjelet kap ben
nünk mínden tehetség és képesség és törekvés, ha nincs bennünk szeretet:
ebben és ezért felelős a lelkiatya - rnert erre nem figyelmeztette.

Hát az íróban - őbenne vajon van-e elég szeretet? Thurzó Gábor alapjá
bain szatirikus hajlamú író; rníndenesetre erősen írónjkus. Nem kifiguráz, ha
nem inlkálbb "kipécéz" : vonzódik ahhoz, ami fonák, anélkül, hogy fonákul is
ábrázolná a fonáJksá,gCJlkiü; a megvilágításában van valami, ami élesen kihozza
az emberi bábjáték minden ferdeségét, Erre a sajátos modorára nem tudnék
jellemzőbb példát fölhozni "A kanonok rokonai"-nál, ennél a pompás írásnál:
egy gazdag pap meghal, megjönnek a rokonok, s az utálkozó öreg házvezető

nő szeme láttára szabályszerűen kifosztják a hagyatékot; s aztán egy gondat
lan fiú henyesége míatt rájuk gyullad a ház s mínden ralblott kincs odavész.
Aihogy a férfi - ugyanaz II figura, kicsit l'ágyabb anyagban, mint a javítóinté
zem igazgató - a tűzvész fényében a melléhez kap, sunyin, hogy ő legalább
megmentette a felesége elől is ellopott ékköves gyűrűt, és kiderül, hogy a nagy
sietségben az égő szobában hagyta a mallényét és zsebében a gyűrűt: felejthe
tetlen jelenet, és tragikus megvilágítású groteszkságában rendkívül jellemző

Thurzó Gábor ábrázolásmódjára,

Mégis, talán egyet szeretne az olvasó, ha ennek a kitűnő kötetnek a végére
jutott: - az író kezében, ahogy alakjai felé nYÚlI, időnkint egy parányival több
lágyságot, a mcsolyban egy kicsit több elnézést nem a hiba, hanem a hibázó,
ügyefogyott ember iránt. 'I'hurzó Gábor az az író, aki röstelli, hogy szíve van.
Aihol már-már megenyhülne, ott elhúzza a száját, legyint s gúnyt vesz arcára.
Mmdezt fölényesen teszi, teljes írói meaterségtudással, gondosan ismerve min
den hangSlÚ:lynaJk, mínden jelzőnek - és minden jelző efhagyésának - mínden
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futamnak és minden szünetjelnek a kifejező értékét. De talán a kemény és
jogos bírálat mellé utat engedhetne egy csöppnyivel több részvétnek is, hi
szen a vétkesek közt nemcsak Hanzély Imrék vannak, hanem botladozó, ostoba,
a történelem útvesztőjébeneltévedt, kis gonoszságaikban és nagy butaságaikban
nemcsak nevetséges, hanem egyben szánalmas kisemberek is. (*)

SZINHAZI ORJARAT: G a l i l e i é l e t e. I I. Bertolt Breoht művéhez

írt utószavában hangsúlyozza, hogy "Galilei élete" című műve nem tragédia.
Az ő Galileije enni és inni szerető, kényelmet és pénzt kedvelő ,késői rene"
szansz figura és a darab főhőse tulajdonképpen 'a nép, amelynek sorsát meg
könnyítení: Galilei lenne hivatott. A tudománnyal azonban éppen Galilei föl
lépésétól és csöndes emberi bukásától kezdődóleg valami baj történik. A tudo
mány öncéllá válik, elszakad szociális kötelezettségeitől, mintegy elárulja lio
népet. S Brechtet az atombomba feltalálásának korszaffiában éppen ez az ön
célú Galilei érde,kli, aki a tudomány néppel szembeni árulását elkövette.

Rendkívül érdekesek. Brecht utasításai, amelyeket az Egyház és az egy
háziak ábrázolására ad műve színrevitelezőinek.*"A színházaknak tudniok kell
azt, hogy e színdarab hatásának nagyrészét elveszti, ha színrevitele főként a
katolikus egyház ellen irányul. A fellépő személyek közül sokan papi ruhát
viselnek. De rosszul tenné a színész, ha ezért ellernséges színben jelenítené
meg őket. Másrészt azonban az egyháznak ,sincs joga arra, hogy tagjainak
emberi gyengéit kendózve mutassuk be... De ebben a darabban nem arról
van szó, hogy az Egyháznak odakiáltsuk: El a kezekkel a tudománytól. A 1fI,O&O

dern tudomány az egyház törvényes leánya, aki emancipáita magát és szülő

anyja ellen fordult... A történeti igazságnak az felel meg, hogy e színmű

Galileije sohasem fordult szembe az egyházzal. Ha ezt megtette volna, akkor
ezt egy olyan alapos vizsgálóbizottság, mint az Inkvizició volt, kétségtelenül ki
is derítette volna. FJs az is megfelel a történeti tényeknek, hogy a római pápai
kollégium legkiválóbb asztronómusa, Christaph Calvius, Galilei fölfedezéseit he
lyeseknek ismerte 'el. (6. szín.) Az is tény, hogy Galilei tanítványai között pa
pok is voltak."

"Olcsó hatáskeresésnek túnne föl nekem, ha magas (egyházi) méltóságok
világi érdekeit szatiríkus éllel vennék célba. (Erre a 7. szín adna alkalmat.)
Bellarmin ki is jelenti a pápának: Haladjunk a korral, Barberini. Ha az új
hipotézisen alapuló csillagász.ati térképe,k megkönnyítik tenge1'észeink hajózá
sát, ám haszrnáljuk ezeket a térképeket. Nekünk csak azok a tanok ellenszen
vesek, amelyek meg akarják hamisítani az Irást."

FJs sajnos Galilei éppen abban hibázott, hogy a Szentírásból vett idéze
tekkel akarta tanait bizonyítani s tette ezt éppen a nagy protestáns hitszakadás
idején. Az egyház nem akarta őt tudományos kísérleteiben gátollni, sőt anyagi
akkal is segítette bőségesen, mikor ffiényszertartózkodási helyül egy magas igé
nyeket is kielégitő villát bocsájtott rendelkezésére. Rabsága csak annyiban ál
lott, hogy hitmagyarázati iratokat nem nyomathatott ki és írásait megcenzuráz
ták. Galilei azonban mégis kicsempészte külföldre új fölfedezéseit és azt is meg
érte, hogy ezek nyomtatásban hazájába visszacsempésztessenek.

Hangsúlyozza Brecht azt is, hogy korántsem akarja a közönséget abba az
illúzióba ringatni, hogy valami középffiori itáliai szobában, vagy magában a
Vatikánban érezze magát. Haongsúlyozza, hogy a közönségnek nem szabad meg
szabadulnia attól az érzéstől, hogy színházban van és ebben Claudel távolke
leti színjátszóstílusokat is művébe ötvöző (Le soulier de satin) hatásait is föl
ismerhetjük. Lelkére köti a rendezőknek, hogy "az egyházi vezetők megjelení
tésénéZ különösen ragaszffiodja,naoka realitáshoz. Semmi szín alatt nem szabad
itt az egyház kigúnyolására gondolni, de az egyházfejedeZme,k kifinomult m0
dora és nyájassága sem csábíthat arra, hogy valaki átszellemült tipusokkal dol
gozzanak., Az egyház itt a világi hatalom képében jelenik meg s így az egyházi
vezetőknek is a mi szenátorainkra és pénzembereinkre kell hasonlítaniuk ... A
történelmi kosztüTnÖkszíneit pedig egymáshoz kell hangolni."

A Berliner Ensemble eZőa.dása éppen azért keltett bennÜink oly őszinte tet-

• Mostani és előző cikkünk összes idézeteit Brecht: Stücke, az Autbau Verlag, Berlin
195T-oo gyQjteményes kiadásának VII. kötetéből vettük.
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szést, mert a szerző e nagyon is bölcs és tud(muínyos hitem utasítá.sait majd
nem mindenben teljesítette. A brechti színpad túlzottan komor feketefüggönyös
gyászdrapéri4kkal nem hangolt le, sem pedig fölösleges és öncélú díszítőele

mekkel nem halmozódott túl, mint a mi "Jó embert keresünk." előadásainkon.

Egy óriási diófa-burkolatú terem illúzióját keltő keretdíszletben játszódott min
den jelenet, akár GalHei különböző szMlásairól és kutatótermeiről esett szó,
akár a Vatikán termeibe kellett beléképzelnünk magunkat. Ezen a símafalú
kockaszobán mindig más és más helyen nyíltak az ajtó- és ablakrések, és ezzel
elérték, hogy még utcajeleneteket is illúziótkeltően tudtak színpadilag érzékel
tetni, breugheli színekkel és breugheli majdnem torz fantáziával életre keltett
koltiúsokkal, nyomorékokkC/J1 és csepürágókkal. A barna szín kellemes meleq
séaet ontó keretharmóniájába kitűnően hangolták belé a különböző árnyalatú
bíborosi és főpapi ruhák színváltozatait, de az ellenreformáció komolyságát még
az álarcos ünnepségeken is érzékeltették és tobzódó bibor-Wa színek helyett,
amelyek egy magyar Galilei előadást oly vásárivá és Moulin-Rouge produkció
szerűvé tettek, a violából mélybarnába hajló papi és szerzetesi köntösök való
ban egymás mellé és egymás fölé voltak hangolva.

Szinte csodálatra méltóegybehangoltság és magasfokú stilizálás mutaiko
zott meg a szereplők járásában, mozdulataiban, de meg kitűnő hangképzésű

beszédében is. Nem a díszlet keltette végső fokon azt az ilLúziót, hogya Va
tikánban, vagy Róma nyomornegyedének lázadásra hajlamos ,kitaszítottjai kir
zött vagyunk, hanem a szereplők utolsó rezdülésig kicsiszolt beszéd- és mozgás
művészete. Az utcai kép pedig teljesen' Breuqhel torzataíciauxü.va» emberi bű

nök és bűnhődések szörnyű elcsavarodásaival vált feLedhetetlenné.
Vitába talán csak a pápa, azaz Barberini alakját megszemélyesítő Ernst

Otto Fuhrman "fizikumával" szállhatunk. Brecht darabjában csak egy mondat
nyi utasítást ad, hogy e beszélgetés közben a pápát teljes pápai díszbe öltöz
tetik. Erich Enge l, a rendező, nyugat mai divatjának megfelelően egy fordított
stripe tease-jelenettel örvendezteti meg azokat, akik ilyen jelenetekre kiván
csiak. Apápát rakoko gavaLlérnak is beillő selyemharisnyában, térdnadrágban
és bőujjú barokk ingben látjuk, majd ceremoniális mozdulatok: közt apródok.
hada adja rá papucsa hely,ett cipőjét, reverendáját, palástját. S aMgy az akko
riban királyok és főurak szokása volt, a pápa közben bizalmasait fogadja, in
tézkedéseket tesz, majd előttünk vedlik át szinte megközelíthetetlen fönnségű

alakká, mikor a nép színe elé lép. Valóban csábító rendezői ötlet volt Erich
Engel részére ezt a pápai öltözködési ceremóniát ennyire kiszínezni, de szerin
tünk nem szolgálja Bertolt Brecht fönnebb idézett szerzői utasításait. A ren
dező szerzője és direktora végrendeletszerű utasításait alighanem jobban szol
gálta volna, ha inkább a történelmi Barberini alakját igyekszik megeleveníteni.

Kétségtelen azonban, hogya Berliner Ensemble játékstílusából, Brecht ér
értelmezéséből-rendezőinkés színészeink egya;ránt sokat tanulhatnak. Az össz
játék kísérteties tökéletessége, a történelmi levegő brechti értelmezése, apápát
kivéve a papi alakok méltóságteli, de egyben emberi jeLlemvonásokat megeleve
nítő kavalkádja a legmagasabbrendű művészi élményt keltette föl bennünk s
egyben azt ,a reményt is, hogy Brecht GaWeijét hasonlóan jó magyar el~

adásban láthatjuk majd viszont valamelyik fővárosi vagy vidéki színpadunkon.
Brecht jóhiszemű, magas nívójú író és bírálataíban is éppen a magasrendű ob
jektivitásra törekvést tiszteljük a legjobban. (Possonyi László)

KÉPZŰMŰVÉSZET, Szentendrei kiámtás. A Ferenczy Károly Múzeum-·
ban ez év májusában megrendezték a Szentendrén élő festőművésze!k kiállítá
sát. Szentendre és a modern magyar festőművészet - két elválaszthatatlan
fogalom. "Sok szép munka látott iH napvilágot", - írta Lyka Károlya mű

vésztelep 1956. évi jubiláris kiállttásának katalógusáoan. Szeritendre szépségeit
a festőlk közül elsőnek Ferenczy Károly fedezte fel, aki fiatal korában - Nagy
bánya előtt - egy-két évet itt töltött. Élete utolsó éveiben Szentendrén dolgo
zott Tornyai János is. A szentendrei művészek között különleges hely illeti
meg a nagytehetségű, tragikus sorsú Vajda Lajost, akinek működését, sajnos,
míndrnostanálg csak igen kevesen ismerik. Czóbel Béla, Diener-Dénes Rezső,

Perlrott-Csaba Vilmos, Modok Mária, Korniss Dezső, Gráber Margit, Barcsay
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Jenő, Bálint Endre, Paizs-Goebel Jenő, Szántó Piroska és még sok kitűnő

művészünk Szentendrén találta meg azt a környezetet és inspiráló légkört,
amely művészí képzeletüknek újabb lendületet adott.

Most azok a művészek állították ki műveiket, akik állandó szentendrei la
kosok. A művésztelep alapító tagjának, Onódí Bélának rnunkáí közül önportré
ja emelkedik ki. Pjrk János a paraszti munkát ábrázolja sommázó előadásmód

ban. Ilosvai-Varga István a vakító fény zuhatagába állítja embereit, tárgyait,
épületeit. Boromissza Tibor finom, gyengéd akvarelljei nagy rajzi kultúrát árul
nak el, a régi kínai mesterek bravúros alkotásaíra emlékeztetnek. Munkái kö
zül legszebb a "Napkelte" két változata és a "Jégzajlás" volt. F'ájlaljuk, hogya
rnodern törekvések olyan tehetséges képviselőjétől, mint Kandó Gyula, csak
egy kis monotípiát láthattunk. Ez a parányi méretű alkotása felkeltí a figyel
met többi munkái iránt, Utoljára hagytuk .a legkiemelkedőbb Balogh Lászlót,
akinek hét képe pontos megfogalmazottságával, szeríkezetí tisztaságával és a
sötét színek változatos alkalmazásával tűnt ki. Műveinek látszólagos szenvte
lensége mögött fanyar, rezignált lírát érzünk. (dévényi)

Jan Matejko (1838-1893) a lengyelek nagyrabecsült történeti festője, ha
talmas méretű festményeivel a hazafiságot, a nemzeti öntudatot élesztette, vi
gasztalt, bátorított, a történelmi mult nagyságáról, dicsőséges"'napjairól állí
tott fel ékes bizonyságu, dekoratív emléket. Akárcsak magyar kortársai, egy
Székely Bertalan, egy Benezur Gyula. De ugyanakkor önkéntelenül kiszolgál
tatta magát a változó ízlésnek, a mulandóságnak. Megható s tiszteletre rnéltó,
becsületes, nemesen becsvágyó, lelkes és szorgalrnas munkássága, Az idő

azonban meg nem áll, az élet könyörtelenűl és rendkivül izgalmasan folyton
megújul és ilyenkor szoktuk mondani, hogy a hálátlan utókor nem tud többé
zavartalanul gyönyörködni egy nem is olyanregen még tömegeket elkápráz
tató képzőművészeti Iátványosságban, ha már nem érzi azt időszerűnek.

Jan Spychalski (1893-1946) ugyancsak lengyel festőművész, Kisméretű, az
igénytelenségig egyszerű képeit szemlelve rádöbbenünk egy mélyen gondolkodó,
fennkölt szellem szuggesztív [elenvalóságára. Tudós, filozófus, búvárkodó éle
tet élt. Halála után fedezték fel, hogy nemcsak kivatalnok, de festő is volt.
Mcnnyí erő, mennyí igazság és szépség, milyen gazdag közölnivaló rejtőzik

szerény, komoly, sötéttónusú virágcsendéleteiben és hitvallását, életfelfogását
tükröző kompozícióiban ! Rokonszenves önarcképe emlékeztet Gulácsyra, de
némileg Csontvárvra is. Feledhetetlen a beteg édesanyjáról költött portréja.
Fáradt, öreg, búcsúzó arc, belesímulva a petyhüdt hüvelykikel megtámasztott
tenyérbe, Nem eszményített, a fiúi szerétettől meg nem szépített képmás. Egy
elszállni készülő élet, melynek meg vannak számlálva a napjai. ts mégsem
szomorú. Korántsem vigasztalan. Tartásában fennség. tekintetében bűvölő hlt,
rendíthetetlen nyugalom, megközelíbhetetlenség és titokzatosan áradó szerétet.
Mit tud kifejezni egyszerű eszközökkel egy arc, ha a lelkét élte bele a festő!

Halvány hátterül egy gúla körvonalai, csúcsával az ég felé nyúló jelképi jelen
tésével: az élet egyidejű kettősségére eszméltet: a mulandóság porhüvelyében
jelentkezik a halhatatlan lét. (H. G.)

A 130 ÉVES HITEL. 1960-ban, tehát hamarosan 130 éve annak, hogy
Széchenyi István Hitel c. munkája megjelent. 1830. januárjában adta át Szé
chenyi k-ézimtát Trettner és Károlyi István pesti "Könyvnyomtató Intézeté"
-nek és a könyv néhány hónap alatt négy kiadást ért meg. Számos kiadás után
utoljára megjelenésének száz éves évfordulója alkalmából 1930-ban adták is
mét ki, hozzácsatolva mindjárt Dessewffy József "Taglalatát" is.

A közeledő 130 éves évforduló kü!.önösen aktuális időszakban érkezik el.
A magyar mezőgazdasági termelés ma. épp úgy anagy á:talakulás korszakát
éli, mint 130 évvel ezelőtt. Akkor a feudális viszonyokból a liberalis kapita
lizmus korszakához kellett a termel.ésnek hozzáigazodnia, ma. pedig az egyéni
kisgazdasági formától a szocialista Iközös nagyüzemi gazdálkodásra való átté
rés időszakát éljük. A társadalmi fejlődés akkor is, ma is .a megoldandó prob
lémák tömegét cetette fel és la 130 éves évfordulóban a kM :korszak fejlődési

problémái adnak egymásnak találloozót.
Széchenyi Hiteljét .gyakran tévesen értelmezik. Úgy gondolják, Széchenyi
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széle$körű gazdasági ideológiát fejt ki, holott a valóságban arról szól, hogyan
lehe.t segíteni a magyar mezőgazdaságon. A könyvet nem gazdasági szakértő,

nem egyszerű politikus, hanem államférfi irta, aki hazáját a fejlődés útjára
kívánta rávezetni. Az államférfiúi bölcsesség emeli a könyvét szűkebb tárgy
köre fölé és ad egyúttal annak egyetemes jelentőséget. A lényege azonban nem
változik s abból származik, hogy Magyarország mezőgazdasága elmaradt a fej
lődésben és a megoldandó fe,ladat az volt, hogyan lehet az elmaradottságot
felszámolni.

Az elmaradottság oka természetesen más voU százharminc évvel ezelőtt és
más ma. Széchenyi idejében a 'liberális kapitalizmus gazdaságí rendjének nem
felelt már meg az akkori feudáliJs termelés. A robotra dolgozó jobbágymunkára
nem lehetett bízni gondosságot és hozzáértést igénylő munkafeladatot. E miatt
a földesurak jobbágyok helyett pénzzel fizetettbérmunkásokat alkalmaztak
már Széchenyi idejében is a szőlőtelepitéshez és műveléshez. Az a néhány föl...
desúr, aki uradaImában nyugati mintára a belterjes termelés útjára lépett,
ugyancsak inkább bérmunkást alkalmazott, a jobbágymunka részére csak a
durva munkákat tartotta fenn. A termelés fejlődése idószerűtlenné tette már a
jobbágy munkát, ez magyarázza, hogy abban az időben tulajdonképpen már a
konzervatívok sem ellenezték a jobbágYfelszabadítást. A lényeges különbség a
haladást hirdl!tők és a maradiak között a valóságban a körül forgott, hogyan
történjék a felszabadítás. A maradiak a felszabadítást a földesúr és a jobbágy
kétoldalúmegegyezésére akarták bízni, a jobbágy a földesúrt61 váltsa meg
szabadságát. Széchenyi viszont a robotmunkának, mint intézménynek meg
szüntetését akarta, amit függővé tenni kétoldalú tárgyalást61 és attól, van-e
a jobbágynak pénze a megváltáshoz, nem lehetett.

A sziikséqszerű fejlődés nem tűr [élmeqoldásokat. A társadalmi viszonyok
és a termelési rendszer átalakítása sohasem megy símán. A maradiak ellenzése
nem egyszerű önzésből, jogaikhoz val6 kétségbeesett ragaszkodásból szárma
zott, annak is megvolt a maga mélyenfekvő magyarázata. Az ingyen munk:.a
helyébe bérmunkás alkalmazása a földbirtokostól mindenekelőtt minimális
pénztőkével való rendelkezést kivánt meg. Továbbá a bérmunkás alkalmazása.
költségtöbbletet jelentett a földbirtokos számára, ez a költségtöbblet csak ak
kor térülhetett meg, ha többet és jobbat termel, mint termelt robotmunkával.
A termelés fejlesztése azonban nem megy befektetés nélkül, a termelés rac i
onalisabbá tétele nélkül. Ehhez azonban ismét pénztőkére volt szűkség. Mit
csináljon már most az a földbirtokos, aki már tele van adóssággal, mint lL
maradi Dessewffy volt és aki kölcsönt sem tud kapni a termelés átszervezé
séhez ? Nem tud mást tenni, mint a változást követő anyagi összeomlástól tart
va szembfj.szegűla változással.

Széchenyi elismeri, hogya fejlődés megkövetelte változás nem előnyös

mindenkinek - mindjárt. A dolgot azonban szerinte nem egy-két év távlatá
ból kell nézni, hanem a változás évtizedekre menő kihatásait. Ha ez elő

nyös, akkora változás hívének kell lenni mindenkinek a saját érdekében. "Ha
egy pár évet oesziink: össze - írja -, akkor jobb, ha minden mozdulatlanul
áll meg, ha egy fertály, 'IJagy félszázadra tekintünk, akkor változás kell." (t. j.)

TURISTA-NAPLO A BREVIÁRIUMBAN. (Prohászka és a hegyek.) Visel
tes breviárium. Kopott kötése jelzi, hogy sokat volt zsebben útitárs; elnyűtt,

barnult lapjai pedig arról árulkodnaJk, hogy sokat fergatták.
Mindent megértünk, ha II belső címoldaka rótt aláírást olvassuk: Prohászka

Ottokár.
Megilletődötten veszem kezembe a drága ereklyét. Ennél személyesebb,

közvétlenebb emléktárgya nem lehet az Úr szolgájának, hiszen ezekből a meg
sárgult, nyűtt lapokiból repült fel saslelke naponkint a magasságok felé a zsol
tárok szárnyain.

A [breviárium nyári negyede, a Pars aestiva különösen megviselt. A nyári
verejték nem ad kielégítő magyarázátot erre, irnkább az, hogy nyári természet
járása alatt is mindig vele volt szinte állandó használatban a szent zsolozs
mák könyve. Ime meg is találom a ritka bizonyítéket erre: a kötet felső lap
széleire ceruzával rájegyezte nyári utazásainak. hegymászásainak dátumait.

A ceruzajegyzetek arra utalnalk, hogy a magasságok emberével a hegy-
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tetOkön is vele volt a zsolozsma. Egy-lk.ét bejegyzés kúsza frissesége erre~
1888-tól 1906-ig tartanak az adatjegyzetek. tehát az esztergomi spirituális

és a budapesti egyetemi tanár nyári útjait rögzítik le. Ezeknek másutt nincs
nyoma, a naplója (Soliloquia) sem ad számot ezekről, - így e jegyzetek élet
rajzi szempontból is forrásnak számítanak.

Az első németországi és római utazás utáln vagyunk. (A német út élmé
nyeit "Esztergomtól Münsteríg" címmel közölték a Magyar Állarn 1885. évi
példányai folytatásokban. a római út leírása pedig ugyancsak folytatásokban
a Magyar Sion 1887-88-i évfolyamában jelent meg.) Vallassuk csak az Aestíva
jegyzeteit, merre vittek nyári útjai a következő években?

,,1888. júl. 15. Nagy Maros. Metzker lprimic. júl. 16. Zebegény." Metz1ker
tanítványa volt az esztergomi teológián, (közel állt hozzá, évtizedekig levele
zett vele.

1894-ig nincs bejegyzés. 1894-lből is csak egy van: "aug. 14. Nosztrán; 16
án V. d. Leontina temetésén." Márianosztra míndig nagy élményt jelentett
neki. A lelkek térítésén dolgozó ottani apácákat különösen nagyra becsülte
önfeláldozó munkájUIkért.

,,1895. jún. 29. Hosszúfalu. Izsóf primiciáján.! Jún. 29. t Paulus JurIJmw2

dulcissime frater in pace. Hora matut. 4. Aug. 2. Nosztrán, K. t. Dominica
anticipált névnapja. Aug. 3. Pestről el Székely Udvarhelyre. Aug. 14. JOthan
nísberg."

1896~ból sok adat van: a milleneumi ünnepségéken való részvétel, egy új
római út és egy erdélyi hegyjárás adatai: ,,1896. máj. 9. Komárom (millen.)
Máj. 17. Nyergesuifalu, hegyen millen. A római út jún. 5-től 23-ig tartott
Fiumén és Anconán át. "JÚn. 14. Róma: pápai rnisén ; azután exhortációt tar
tottam agermani1kusoknak. 16-án Nápoly, Cassino; 18. Pompeji."

Erdélyi útja előtt még kissé körülnézett Esztergom körül: "jún. 30. ür
mény, Júl. 5. Balassagyarmat, Jeszenszky Primic. Júl. 26. Esztergom, Sz. Anna,
prédik., ugyanakkor Dorogon."

Aug. 4-én indult Erdélybe: "aug. 4. 1896. Székely-Udvarhely-Szereda.
Aug. 6. Gyergyő. Aug. 7. Toplica. Aug. 8. Pest. Aug. 9. Békásmegyer nagymise.
Aug. 14. Nosztrán magyarul prédík."

1897-ből egy nagy felvidéki utazás adatait közlik a feljegyzések. Júl. 29
én indult el, és szepternber elején tért vissza. "Vág-Uj'hely, Cserthe (vár !), Pös
tyén, KraJkován, Verbó, Vitene, Bori, Veszele, Pobedin, Szered, Felső-Szeme

TOO, Alsó-Szemeréd, Zsember, Nádas, Magaslak. Szélakna. Hoducbánya és
Zsarnóca voltlak e szép kirándulás állomásai. Szerederr Ikét hetet töltött ven
dégségben, apró kirándulásokkal tarkítva programját.

Az 1898. évi nyár változatos utazási élményekben gazdag. A feljegyzés
szerint júl. 17-én már a Rajnán van, 22-én a Börzsöny erdeit járja. Ugyane na
pon: Nostra. Erdőn. Júl. 28-án indul gyönyörű kárpáti útjára, rnelynek legszebb
része a Lengyel-Kárpátok gyöngyszeme: Zakopane és környéke. Útjánalk ál
lomásai a krónuka szerint: az eróziókban gazdag, vadregényes Szulyói völgy,
Predmér, Rovnye-Viszoka, Thurzófalva, Zakopane, Csaca, Csernye, Kiszuca
Újhely, Varna, Tyrchova, majd a festőieri romantikus Líetava és Német-Próna,
- ez a sok papot termő nyitramegyel német nagyközség, az esztergomi sze
rnínárium fő utánpótlási hínterlandia -, Prívígyo, a magyar Piarista Rend
legősibb települése és Nagy Bélic. Aug. 5.: Szereda, aug. 7.: Pílís-Csaoa,

1899-ben Dánia és a Skandináv-félszíget kerül sorra: júl. 28. Boroszló, 29:
Berlin-KoppenJhága-Ohristiania (ma: Oslo), aug, 5.: Trondheim, aug. 8.:
Stockholm."

1900-ban "nílkaJPcsol" az Alpokra, és ezentúl pÜs!pökké szenteléséig (1906),
majd 1912-t61 a világháborúig színte minden évben hűségesen fölkeresi a ma
gas hegycsúcsokat, melyek a legnagyobb természeti élményt jelentették szá
mára. Először Oberammergauban köt ki néhány napra, megtekintvén a passió-

1 Izsóf Alajos, a Zászlónkkitünő tollú, alapító szerkesztője volt. 1919-ben kilépett a
papi rendből, és megnősült. Az egyházzal kibékülve halt meg. Prohászkát, aki értékelte
Izsóf tehetségét, megdöbbentette ez a fordított pálfordulás. Szemtanúk mondják; mikor
1927. ápr. 5-én különvonat hozta Fehérvárra Prohászka holttestét, Erd és Kelenföld kö
zött a pályatest azélén egy őszhajú férfi térdelt buzgón imádkozva: Izsóf Alajos volt.

2 Kollégista-társa volt a római Collegium Germ.-Hungaricumban.
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játékokat. Ezutárn Svájc és Tirol legfestőíbb tájait keresi föl. ".Júl. 22. Luzern.
-Stanzer Joeh. Tells Platte. Júl. 23. Bern, 25.: Interlaken, Zauberbunden, Meínin
gen-Gletsoher. Júl. 28. Eíneiedeln, Aug. 2. Morzy 12 heste, Innsbruck. Aug, 6.
Kőnígsee.' ,

1901-<])151 nem találunk följegyzést. Annál sűrűbb az 1902. év turista-prog
rarnja, A bájos magyar rnúzeurnvárossal, Sopronnal kezdi (j úl.. 15.), amonnan
elment "szomszédolni" Bánfalvára (Warndorf), a kies fekvésű karmelita-kolos
torba. Itt valószínűleg lelkigyakorlatot tartott, vagy végzett, rnert hat napig
tartózkodott itt. A további útirány: Mária Zell és Eszak-Stájer. "Júl. 23. Mária
Zell. - Au-Seewiesen. - 26.: Mária Zell-Wildalpe, 28.: Wilda'lpe-Admont.
Júl. 29.: Admont-s-Erzgerg-c-Graz, 30:: Graz-Esztergom.

Alig pihent néhány napot Esztergomban, már nekivágott a Magas 'I'átrá
nak. "Aug. 4. Tátra, aug. 5. Gerlachfalvi csúcs." Megmászta aKárpátmedence
legmagasabb csúcsát IS ezzel a "reverendás turisták" egyi/k úttöröte lett,

1903. nyaráról csak egy bejegyzés van: aug. 20. Hochsohwab, Ez a hegy
csúcs az Enns-könyöktől és a Wildalpetól keletre, Mária Zelltő! délre ikb. 30
km távolságra orornlbk az ég felé komor magányosságában.

1904-re esik az amerikai út. Júl. 28-án ért Prohászka New Yorkba. Az út
állomásai: aug. 4. Niagara, aug. 6. Cleveland, 14.: South Bend, 16.: Saint
Louis, 19.: Omaha, 23.: Chikago, 25.: Toledo, 28.: újra New York, 29.: New
York-Rotterdam. Szept. 1. Ürmény.

Ezt az útját "Képek az Újvilágból" címmel írta meg 1904. végén: (Ö. M. 16.)
1905-'ből kevés, de annál sommásabb bejegyzés hirdeti nyári turístáskodá

gát: 1905. jún. 23. Murány ; jún. 25-én Lomnici csúcs (ezt is megmássza). Júl.
s-éna Grác rnelletti Prthic hegyről gyönyörködik az ALpesek fenséges hegylan
caiban. Júl. 30. Frauenmauer, aug. 8.: Messnerin (csúcs). Vagyis a Messnerin
csúcsát is ,ibeveszi" .

1906~ban újra Svájcban van. Júl. 19.: Zürich, júl. 26. Gletsch-Einsiedel:n.
Aug. 12. Ohiemsee. (Bajororsz.)

Ezzel lezáródtk a ceruzakróníka, 1906-ban a magasságak vándorára a püs
pöki méltóság súlyos palástja borul. De ha nem is annyiszor, mégis talál mó
det arra, .hogy kedvelt tájaihoz visszatérjen. 1908-ban a Pázmány-egyesület
római zarándoklatát vezeti. 1912-ben Franciaországban, majd Svájcban baran
gol, és rövid milánóí és torinói kiruccanás után a Gotthárd-vasúton újra visz
szatér kedvelt svájci hegyei közé. 1913. szept. 26-tól okt. H-ig Rómában és
Subiacoban tartózkodik. Elkkor fogadja X. Pius pápa, és sajnálatos indexre té
telének rnintegy érzelmi ellensúlyozására megajándékozza dedhkált kényképé
vel, 1914. [úníusát és július elejét megint Svájcban tölti. Wildriaus, (Sankt
Gallen), Lorch, Freiburg, a Rajna völgye és a vorarlbergi Brand és Bludenz
útjának állomásai. Itt éri a háború kitörése, ami végét :szakítja egyszer s rnin
denkorra nagyszabású hegyjárásainak.

•••
A tiszta fényben ragyogó hegyormok Prohászka számára túlnőttek az

egyszerű vizuális élmény korlátain, és a lélek kifejező eszközévé szublimálód
va, megtermékenyítették benne az írót, a szónokot, az esztétikaí és vallási
géniuszt.

A hegy aikkor kezd benne teremtő élménnyé válni, rníkor a Sárrét lapá
Iyára, Fehérvár puhafás mocsárszigetére került. Amíg az ő ,iházi" hegye, a
Pilis ott volt esztergomi küszöbe előtt ("a Dobogó-kőre fiatalabb koromban
úgy szaladtam föl"3), amíg az Alpok és a Kárpátok csúcsai majd rninden
nyári útjának élményei voltak, addig ritkán említi meg őket írásaiban. A fe
hérvári pusztaság azonban mint ellentét "irodalmi létre", állandó evidenciára
hozza benne a hegy-élményt.

1911. júl. 29-én ezt a vallomást kja Stájerországban naplójába: "... feljebb,
feljebb, sokáig emelkedő hegyi réteken a csúcsra... Ilyenkor kitör belőlern

míridig a magaslati, hegyvidéki Lélek szenvedélye: Ich bin ein Hochlünder, 
a magaslatok vonalain nyúlik el lelkem.,,4

3 Sol. II. 58. l.
4 Sol. 1. 223. l.
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Lgen, Hochlander volt Ő, öntudatos, hegyi ember, tele a havasok s a feny
vesek ózonával. A gótika is azért volt kedvelt stílusa, mert felfelé tör, az égbe
húzza a lelket a magasságok felé.

A hegy élménye szimbólummá válik benne. Tragősben (Stájer) ezt írja
naplójába:

"Jaj, azért szerétern úgy a hegyeket, a helyzet-energiák ez ég1berneredő

szimbolumait ... Az ilyen vidék kongeniális a szellemmel, a lélekJkel; a hegye
ken fölnyúlík, s fölegyenesedik, égbe tör, a vizeken pedig főlfríssül, és ... haj
lékonnyá, széppé, és tisztává lesz a lélek. Itt vagyok én otthon! Itt Iihegek, s
lélegzem, s eltelem, itt gyullad ki szemern s érzésem, ott omlik rá Ielkíségem,
míntha végtelenbe nyúló, nedves selyempapír s annál is finomabb volna, hogy
lekopírozzam magamba a hegyek-völgyek vonalait, az erdők s sziklaíalalk ár
nyaíataít.v''

A hegy: szabadulás számára a hétköznapi élet korlátaitó'l, "mindabból, ami
szorít, ami nyom, ami ránk akarna borulni, szírnbóluma annak, ahogyan az
ember áll Istennel szemben. Fönt a Prioícen álltam, s szembenállónak éreztem
magamat. .. a végtelennel. a szelek szárnyán járó Szentlélekkel... Hol jár
jon az Isten lelke, hol járjon a szél, ha nem itt a magasban, e síma, akadály
talan rónaságban? .. Mi is iparkodjunk mindnyájan fel, fel! Végtelen látó
határ kell nekünk, hogy igaz, tiszta, nagystílű isteni emberek legyünk.?"

A modern világ nagy mísztikusa Istent éli a természet míndennapos cso
dáiban, főként a hegyek fönségében. Mikor - 1912~ben - talán ötödször - járt
Svájcban, és Altdorfban kiszállván, a Klausen-Strassen a Glarus-kantonba
rnent a lenyügözően szép Tell-vidékre, ezt írta naplójába:

"Nagyszerű út ..., elnyelt engem ez a fölség... AJh, Uram, Istenem, csak
egy ily videkre 'kell kimenni, s végig élvezni a te kinyilatkoatatásaid özönét ...
Tudod, imádlak! Hegyeid a te arcod vonásai nekem.':"

Itt az "istenarc" élményében, az égbe nőve, lelke különös könnyűségge!

nyílilk meg a bűnbánat s a kegyelem felé:
"Aug. 12-én fent voltam egymagam a Príbicen, s ott felkel tettem magam

ban a bánatot általános évi gyónásomra, melyet Grácban végzek. Ott fönn el
végeztem Istennel lelkem ügyét ... Nekem a "wohlgedeihliche Existenz"-hez (a
boldog élethez) évenkint kell "einen Mundvol.l von Hőhenluft", egy harapás
nyi, egy jóllakásnyi lendülés a végtelenbe! ... Különben pedig naponkint aka
runJk egy harapásnyit Istenből, lelkiségből... Lendületes lélekkel mentem le
a hegyről, az Isten közeléből.t'"

A hegy szemléletét használja fel a lé'lek szépséges munkáiának szem
léltetésére:

"Az egész lét az isteni gondolatok relief je: azok domborodnaIk ..., azok
emelkednek az anyagban... Ez a felfogás monumentális vonalakat húz az
életbe, s beállft hegyeket: bátorságot, bizalmat, lelkesedést ..., a lélek fölme
red a fölségben, a hősiességben. kiemeli Jungfrau-kupjait a csendes kontemplá
cióban, az Istennel való barátkozásban. a csillagos lelkekkel, a szeritekkel való
testvéresülésben ..., gyönyörű fodrokiban s hullámokban omlanak érzelmei,
mínt a hegyek oldalán az erdő ővei s fodrai, virágos hímmel s szépséggel ki
csipkézve.??

Régi, kedves gondolata, hogy a szenteket Isten hegyeinek mondja!", most
gyakran vissza-visszatér beszédeiben, írásaiban. Ez a második fokozata hegy
élményének, amikor is a hegy fogalma más, konkrét lényre tevődik át.

Lassan elveszti a hegy-szemlelet érzéki elemeit, s csak mínt a fenség ki
fejezője szerepel:

"Jézusnaik hegymászónak, hegyeken imádkozónak, hegyen színváltozónak,
hegyen szenvedőnek s hegyről az öröik hegyekre átszállónak kelllett lennie. A
hegyek ... a léleknek örömbe, ittasságba való elváltozásainak helyei ..., a vég
telenbe indulások kikötőí . .. S az én hegyeim ? Az én hegyeim az oltárok, az

5 Sol. 219. l.
6 Sol. 225. 1.
7 Sol. 240.-241. l.
8 Sol. 230. l.
9 Sol. II. 6.-7. l.
10 Montes Dei (1898.) ö. M. 18. (1911.)
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eucharísztía l Mily magasságok, távlatok s végtelenségele ! ... S mily mísztéríurn
rníndaz, mibe itt az ember rnínt hegycsúcsról ... az Isten szeretetébe s jóságába
vet tekintetet ..."11

Ahogyan rnísztíkus életszemlélete elmélyül, úgy állandósul ez a lélekké
vált, "transcendens" hegyhasonlat, - hegy-élményének harmadik fokozata. A
Kereszténység hegyláncának nevezi az eucharísztíát. S ezen az alapon a Sár
rét lapályába szorult Fehérvárt "Magyar Tátracsoportr-nak nevezí.t" így lesz
nek a hegyek mísztíkus elragadtatásának kotta-fejei.

"Többször fölvetődik a gondolat, beszéd közben is: a hegyek, a hegyek ...
nincsenek, nem mehet(ünrk) föl a hegyekre ... Ah Istenem, hegyek? Az Isten
magaslatai vesznek körül, végtelenbe nyúló hegyek, szakadékokkal, örvények
kel, fenyvesekkel ... Itt vannak az én hegyeírn:' itt van az Oltáriszentség ...
Uram, Uram, Istenem, hegységem, hegyláncom; magasságom; alta ara oltárom!
a megsemmisülés liturgiájával, önfeláldozásával szerétnélek imádni !"13

(Szarka Géza)

SUPERVIELLE REGÉNYE: A GYERMEKRABW: A költő, aki a kozmosz,
a változó és kitáguló világmindenség énekese, prózában vajon képes-e megcsil
lantatni valamit a kozmikus létből, képes-e arra, hogy vásznát az ég és a föld
roppont méretű állványára feszítse? Vagy megelégszik egy parányi pont kö
rüli stílusbravúrral, mint azok a költők, akik a líra madárszárnyalása után
prózai műfajban már csak a gép mesterkélt légbukfenceit és csavarjait utá
nozzák.

Supervielle regénye szemmel láthatóan más irányt jelez. Egy patológiás
történet körvonalait sejtjük kibontakozni és úgy érezzük, rövidesen minden
jelZemző Wnetével elénk rajzolódik a kórkép: .egy szövevényes emberi lélek
torzzá fajult mániája. Bigua ezredes gyermekeket lopkod el utcákról, elhagya
tott helyekről és fényűzően berendezett párizsi lakásában neveli őket. Az alap
helyzet vakmerő és bizarr, az olvasó az első pillanattól kezdve a mai kor sze
xuális aberrációira gondol.

Az írónak azonban sikerül feloldania a gyanút: Buruát a magtalan embe
rek pusztító hiányérzete sodorja a gyermekrablás útjára (rablás valójában nem
történik, csak a törvényes örökbefogadás megkerüléséről van szó), "fiai" iránt
nem táplál bűnös érzelmeket, de a róluk való gondoskodás mértéke óriásivá
duzzadt és ki nem élt szűlői érzésről tanúskodik.

Ennek a túlcsorduló érzelemnek még kj kell robbannia a regény folyamán.
Bigua újabb gyermeket vesz magához, egy részeges nyomdász és egy elzüllött
asszony serdültkorú leányát, akibe napok alatt beleszeret. Az atyai érzés és a
férfiszenvedély fellobbanó lángja szinte fölperzseli az érettkorú ezredest és
kormtezetét. Ezen a ponton szélesül ki a regény konfliktusa, ekkor indul meg
az emberfölötti kiizdelem, a foggal-körömmel vívott harc a szenvedély le
győzéséért.

Bigua a Délamerikába induló hajón, fogadott családja körében jut el a vál
ság mélypontjáig; érzéseinek és csalódottságának túlfeszített állapotában a ten
gerbe veti magát. De az életösztön egy sajátos megnyilvánulása az utolsó pilla
natban magára ébreszti. És ez a sallangjaitól megtisztult élet igenlése, szere
tete. Rónay György furcsa létszorongást érez ki a műből, s ez valóban meg
van benne, de kiegészül a feltápászkodó lélek édes-keserű érzetével, amely az
emberi keservek és csalódások iránti megértésből, mély együttérzésből ötvö
ződik. Az ezredes fokozatosan nyeri vissza lelki egyensúlyát (egy krízist még
át kell élnie, amikor a leányt végleg elválasztják tőle), de életútja már gazda
gabb és tartalmasabb cél felé halad.

A tengerben úszó Biguában a következő gondolatok cikáznak át: fiai ne
velése, amit mindenáron folytatnia kell . . . Antoine gyatra angol nyelvtudása . . .
Jack foga, amelyet be kellene tömetni, holott a hajón nincs fogorvos ... A re
ménytelen pillanatokban néha a lét legapróbb momentumai villant1ák fel az
élet valódi értelmét - ez történik Burua esetében is. Itt nem afféle hétköznapi,
kompromisszummal elért nyugalom megszerzésérőlvan szó, hanem kiteljesülés-

11 Sol. II. 211. l.
12 Sol. II. 154. l.
13 Sol. II. 226. l.
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ről; Bigua megalkuvás nélkül veti latba egész férfierejét, !hogy megváltozzék.
Ehhez türelem és a visszaeséseket is elbír6 lelkierő szükséges. Biguában ugyan
olyan szenvedély és lehúz6 erő működik, mint Balzac Hulot bár6jában, de neki
sikerül kivágnia magát az önemésztő tehetetlenségbőL. A leány eltávolítása ret
tentő súllyal nehezedik rá, "csupa fal a világ, falak merednek mindenütt a
tengerből és falak ereszkednek alá az égből," De ~ többszöri rvisszahullás utá.n
is megleli a kivezető utat és a délamerikai puszták gy6gyít6 csöndjében magá..
ra talál. A bensejéből lassan kihuny6 szenvedély már csakltávoli fénykéntl
kereng fel előtte, mint éjszakái kicsiny lámpása, mint a .meg nem ízlelt ifjú
ság ...

Bigua a pampák széljárta vidékén tudja meg azt is, hogy az előző évek
öntudatlan pazarlásai fölemésztették vagyonát. S ez a tudat sem zúzza össze,
inkább lehetővé teszi, hogy könnyebben kibújjék régi énje vedlett kígy6bőré

ből és két keze munkájával keresse meg a kenyeret fiainak és önmagának. Eh
hez az érzés hez kapcsolódik a pampák szegény pásztorai iránt érzett rokon
szenve. A mostoha sors, a multat, jelent és jövőt szimbolizáló rothadt gabonás
zsák a pásztoroduk sarkában most döbbenti rá igazán a világ igazságtalan voL
tára. Az ezredes nem válik a szegények harcos szószólójává, de sorsuk átér
zése sok tanuságot jelent a maga kis közössége számára. Ez a család a haza
térő nemesszivű feleséggel, Desposoriával együtt gyökeret ver az új környezet
ben, Bigua pedig szenvedélyétőlmegtisztultan, az élet rikító díszeiről lemondva,
távol a várostól és az emberektől egyszerre csak ráébred, hogy új élet csírá
zott ki körülötte.

A krízisen túljutott és talpraálló ember gyakori témáját laz író nem di
daktikusan, nem a levont tanulság igazságaival, hanem költői erejével hevíti
friss regény-anyaggá. Supervielle a szürrealisták bonyolult nyelvi imodora és a
modernek leszürkített, egyhangúan kopogó mondatai helyett finoman meg
komponált, minden árnyalatot kifejező költői pr6zát teremt. Néhány remekbe
szabott képpel még gazdagabbá teszi művét, olvashatunk a test homályában.
sűrűsödő érzésekről és gondolatokról, a félrevonul6 emberről, aki belevájja
fogát a magány vasból kovácsolt kétszersültjébe és szépségre ittasan megpró
bálja csatornázni a túlcsorduló alkonyat osztatlan édességét. A lírai beleszö
vések Superville-nél nem a puszta dekcyrációt szolgálják; kőltőiebbé, tuteleseb-,
bé teszik számunkra az érdekes lelki harc minden fázisát és az egzotikus go
belin-keretet valódi, pompázó szintartalommal töltik meg. (Szeghalmi Elemér)

LA ROCHEFOUCAULD EMLÉKIRATAIT olvassák, de Gondolatait ki-ki
betéve tudja - mondta Voltaire. Szavát ma egy fokkal temperálni 'kell: Az
Emlékiratok halott könyv, a Maximák élnek, hatnak és megszólftanak. S nem
lehet őket puszta élvezetből vagy történeti dokumentumként forgatni. Benedek
Marcell,aJki most öregségében vállalta fordításukat, azt Irja, "kegyetlen ön
bírálatra ösztönöznek". Többet is tesznek ennél: rneggyőznek, s vitára hívnak,
hogy mi is meggyőzzük komorságukat örömmel, romboló, tépő "felnőtt" ke
serűségüket hittel és szeretetteL

Mert a Maximák a Port Royal mellett, Madame de Sablé szalonjáJban
születtek, fanyar bölcseségüle a janzenista körök borzongató gyönyörűségevolt,
s a "Princesse de Cléve" írónöjének, Madame de Lafayettenek nem sok nap
fényt sikerült beléjük lopnia. (Annál több nyomot hagyott Madame de Lafa
yette regényéri La Roohefoucauld szelleme !)

Az emberek mozgatója az önérdek, az erény álcázott, szalonképessé, sőt

eszményivé pomádézott bűnös hajlam csupán, a társaságban mindenki egye
dül marad, kiáltó, fájdalmas egyedüliségben. kiszolgáltatva a szenvedélyek fé
kezhetetlen, szeszélyes és kegyetlen [átékainak: ime ez a könyv keserű magva
és összefoglalása. A múló lovagkor udvari erkölcsének nagy eszményeit sorra
lemezteleníti La Rochefoucauld; a szerelemben és a barátságban megmutatja.
az önző hatalomvágy, az alázatban, a tisztaságban a fortélyos kevélység, a jó
ságban, az atyai megértésben a terpeszkedő gőg gesztusait és indulatait. A
parfőm, az álhaj s a gonddal fölkent sokféle tapasz a piszok és rothadás való
ságát födi: a szép szavak, a társasági illem a kíméletlen üresség leplel.

"Megvigasztalódhatunk hibáink míatt, ha van annyi erőnk, hogy bevall-
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juk öket." (641.) Ezzel a "vigasztalással" végződik a könyv, de ez a bíztató
befejezés a fordító figyelmes leleménye csak - az utolsának besorolt mondás
a kihagyott maximák közül való. La Rochefoucauld az őszinteség igazságáballl
esem tud olyan archimedesi pontra találni, melyen megvethetné a Iábát, A ké
tely, az önmarcangoló bizonytalanság, mely Descartes szeme előtt a metafizika
problémavilágát borította el, La Rochefoucauldban az erkölcsi, a gyakorlati lét
egészére borul rá. Csakhogy míg Descartes a cogíto-oan, magában a kételkedés
ben megpróbál szilárd ismeretelméleti oázísra találni, La Roohefoucauld az
egyetlen értékesnek látszó erénynek, az őszinteségnek valódiságára sem mer
rooa,gy,atkozJni. "ÖSzinteségünk nagy részét az a vágy alkotja, hogy magunkról
beszéljünk, és hibáinkat arról az oldalról engedjük látni, amelyikről hajlandók
vagyunk megmutatni." (383.)

"Az őszinteség a szív föltárása." De a szivünket nem tárhatjuk föl magunk
ban, csak valaki előtt, aki vallomásra bír, s aki elfogadja és jóváhagyja a val
lomásunk. Nemcsak a napba meg a halálba, rnagurskba sem tudunk igazán
"betekinteni". Az őszinteség csak szeretetből fakadhat, s az önismeret is aján
déIk, a lelkiismeret con-scientia, syn-eidésis, nem a magányos önreflexíó ered
ménye, hanem részesedés egy lelkünk mélyén lakó, magunknál-közelebbi Lény
tudásában. Oszinteség-becsületesség és lelkiísmeret. Az első kettő magában
-emberí kategória, s épp ha igazi, soha nem nyugvó kétely, megtorpanó bizony
talanság, magaromboló, elégedetlen skrupulózitás forrása. (Ez az, arniről de
Retz bíboros Íir La Rochefoucauld-val ~{apcsolatban: "Mindi,g volt valami rnít
tudom én mí Monsieur de La Roohefoucauld-ban." Az a hamleti je ne saís
quoi, ami megbénítja az ember bontakozását.) - A második isteni adomány,
s lényege szerínt religiózum, De ennek a másiknak, a conscience chrétienne
nek moralístája Pascal, nem La Rochefoucauld.

La Rochefoucauld-t nemcsak Voltaire korában ismerték. Könyve halha
tatlan mű: az emberi lélek örök kísértései szólalnak meg benne. Mondják, hogy
Hamlet kezébe Shakespeare Montaigne esszéit szánta; nos azt biztosan tudjuk,
hogy Nietzsche és modern utódai sokat forgatták La Roohefoucauld maximáit.
Sartre például sokszor nem is mond többet nála, csak ismétli az ő bölcseségét,
tragikus fél-bölcseségét, Mert ha a Napkirály udvarának külső keretei hiányoz
nak is,a mi korunk sokban hasonlít La Rochetoucauld-éhoz, és "korunk hőse",

mint La Rochefoucauld, szintén egyedül a becsületben, az őszinteségben keresi
az emberi erkölcs egyetlen bázisát. "Azt teszem, amit rnondok ; vagy megmon
dom nyiltan, hogy nem azt teszem, amit mondok." Theodor Haeckel' így fogal
mazza ezt az ideált, a modern ember hovahamar egyetlen erkölcsi eszményét.
- La Roehefoucauld példája azt mutatja, hogy az őszinteség magában nem
megoldás. Mi több: magában el sem érhető,

Iróí erényeként korábban (a précíeuse irodalmi ízlés idején) elsősoriban

a könnyed, élőszószerű fesztelensóget írták a Gondolatok szerzőjének javára.
Madame de Schomberg mondatait szerette. meg a stflusát, "mely inkább ud
vari emberre, mint íróra vall". Ma - s leülönösen magyar fordításban - még
igy is bonyolultnak, elvontnak látszik gondolkodása. Mi esztétikai és iroda
lomtörténeti kiválóságának titkát is egyéniségében keressük. Abban, hogy vé
gigszenvedte, és rnesétlenül, rímek és ékítményele nélkül, a janzenista szigor
hideg kezével pőrére fosztva, szinte csontváz-szerűen mégis megírta a merő

ben emberi becsületesség tragédiáját: a nem-szeretes és nem-szeretterés vég
zetét, Lehet, hogy szerétték La Rochefoucauld-t, de ő nem hitt a szerétetben.
Lehet, hogy ő is tudott volna szeretni, de ő az őszinteség szerelmcse volt. A
sreretet a tökéletlenséget. saját tökéletlenségét is elfogadja, az őszinteség meg
torpan arrnak gyanúja előtt is. "Ha erőszakkal tudunk csak hívek maradni ah
ihoz, amit szeretünk, az nem sokkal ér többet a nűtlenségnél." (381.) - A Ma
xímák arról vallanak, hogy e kettős végzet második fele súlyosabb: "Soklkal
szerencsétlenebb az az ember, akinek senki sem tetszik, mint a~d nem tetszik
:senkinek." (561.)

Ez a szerétet nélküli, magányos, ön marcangoló írói attitűd az, amit La
Rochefoucauld elsőnek képvisel az irodalomban. Mint Agostonban a belülről

rajzoló keresztény irodalom ősét, benne is nagy család atyját láthatjuk. Ha
'lelkében az újkor lelkére, írói művében az újkor irodalmi ösztönzéseinek és
iihleteinek első megvalósulására ismerünk. (Tótfalusy István)
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EMLltKEtlts VEINHOFER JÚZSEFRE. Száz évvel ezelőtt halt meg Vein
hojer József. A szombathelyi egyházmegye történetírója azt írja róla: nem~

csak az egy,házmegyének, hanem az országnak is egyik legjelesebb papja volt.
A kor, amelyben élt és működött, vallási szempontból a vigasztalanság képét
nyujtotta. A barokk kor' lendüZetes, érzelmekben is ,megnyilvánuló hitét a fel-·
világosodás és a francia forradalomból sarjadt liberálizmus letarolta. Terjedt,.
főleg az intelligencia körében a hitetlenség, a közömbösség. Nem hiányoztak
azonban a vallásos megújhodási törekvések sem. Nagy egyéniség,ek sugározták
és árasztották maguk körül a vallásos szellemet. ,Elég itt Chateaubriandra, Sai-·
terre, Görresre, Hofbauer Szent Kelemenre, Viennay Szent Jánosra hillatkoz
nunk.

A felvilágosodás és a liberalizmus nálunk is erősen Imegtépázta a barokk
vallásosságot. Ugyanakkor nem hiányoztak a megújhódási törekvések sem. Az
egy Széchenyit kivéve nálunk nem voltak olyan kiváló képviselői, mint a rné
meteknél és a franciáknál. Mégis a német és francia katolikusok példája ser
kentőleg hatott sok buzgó lelkipásztorra. Elég csak Intay Vazul, Kovács Márk,
Zádori János, Mohl Antal, Falásthy Pál nevét említenünk. Ezek még :nem ta
lálták meg ,az örök kereszténység és a koreszme szintézisét, de az egyházi fel
világosodás és a romantika szellemében megtisztították a késő barokk vallá
sosságot sallangjaitól. A vallási életben az érzelmek ,melLett rnagyobb teret en
gedtek az értelemnek. Az értékes barokk hagyományok enellett egyre mélyeb
ben hatoltak a kereszténység régebbi forrásaiba: a középkorba és az ős,egyház'

idejébe. Igy váltak előkészitőivé a századvégén bekövetkezett hitéleti megúj-
hodásnak. Veinhofer József is közéjük tartozott. .

l778-ban született Pinkafón. Apja, Veinhofer Mihály gr. Batthyányi Mik
lósnak volt a tiszttartója. A tizenhárom gyermek közt ő volt a legidősebb. Is
koláit szülőfalujábanés Szombathelyen végezte. l80l-ben szentelték pappá. Né
hány évi káplálkodás után l806-tól l859-ben bekövetkezett haláláig szülőfalujá

nak, Pinkafánek volt plébánosa. Felszentelése 'Után hamarosan beutazta Né
metországot és Svájcot. Ekkor ismerlvedett meg Sailer Mihállyal,' az egyházi.
felvilágosodás kiváló képviselőjével. Élete folyamán levelezésben is állt vele.
Számos kiváló egyházi és világi emberrel jutott ismeretségbe, került barátság
ba Pinkafán, gr. Batthyányi Miklós kastélyában, kinek felesége Széchenyi Fran-
ciska Hofbauer Szt, Kelemen hatása alatt állt. Itt ismerkedett meg többek kö
zött Werner Zachariassal, Ziingerlevel, gr. Hohenwart bécsi érsekkel. A ked-
vező körülmények Isten-adta tehetségét helyes irányba fejlesztették.

Veinhofer elsősorban népének lelkipásztora, nevelője akart lenni és volt
mindvégig. Amint kortársa, Kovács Márk, ő is az 'evangéliumos könyv mellett
érezte magát igazán otthon. Amikor Somogy Lipót püspök kanonokká akarta
kinevezni, szerényen visszautasította. Amint írja: "Inkább a csillagok stallumát
az örökkévalóságban, mint ennek a földnek fából v,aló stallumát várja." A
szentírást kívülről tudta, jól ismerte az egyházatyákat és az egyháztörténelmet.
Beszédeit ezekre építette. Kitűnő szónok volt, ltrces hangját 10-20 ezer em
ber is megértette. Húsz órajárásnyi távolságból is bsszesereqlett a nép, hogy
szavát hallhassa. Beszédeit mind kidolgozta, jó emlékezőtehetségévelszinte szó
szerint adta elő. Mintegy 8000 kézzel írott beszéd maradt utána. Beszédei ele
inte kéziratban forogtak közkézen, élete vége felé rá tudták venni, hogy egy
részüket először németül, azután magYCI1/'Ul is kiadja. Az egykorú kritika ked
vezően fogadta. Világos, tiszta okfejtésükkel ma is megfognak be:nnünket. Örö
mest hallgatták a műveltek, de az egyszerű nép is megértette. Szerette az is
kolát, ahol Ovenberg szellemében végezte a ,hitoktatást. Nemcsak az értelemre
akart hatni, hanem gondja volt a vallásos' érzelmek felkeltésére is.

Amikorszázév távolából Veinhofer buzgó lelkipásztori működésére vissza
tekintünk, két dolog emelkedik ki: az egyik a papirutánpótlás terén kifejtett
tevékenysége, a lelkészkedő papság elmélyitésére irányuló buzgalma, a másik
a Jézus Szív·e társulat felállítása l832-ben fogadalom alapján, hálából, hogy az
ázsiai kolera megkímélte a falut. Ez volt hazánkban az első jámbor társulat
II. József óta. Úgy gondoljuk, ez jelentette a legnagyobb áldást híveinek és a
magyar katolicizmusnak. A 19. század folyamán a pápák !tevékenysége foly
tán óriási arányokban bontakozott ,ki 'a Szent Szív tisztelete és az Egy~

egyik legátfogóbb kultuszává lett. A fejlődés nálunk is egyenes irányban ha-
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Wdt. A pinkafői kezdeményezést 1853-ban átvette Pannonhalma és tovább fej
lesztette. Az ott al.akult Jézus Szíve társul.atnak az első világháborúig több
;mint húszezer tagja volt. Zádori János, MohI Antal, Biró Ferenc jelzik a ma
gyar fejlődés útját és Prohászka jelenti a csúcspontot. A Szent Szív ma már
nemcsak az isteni szeretetnek a jellvépe, hanem felöleli Krisztus egész belső

vílágát, egyéniségét. Amikor ez óriásivá vált folyamot [szemléljük, ne feled
kezzünk el Veinhofer kezdeményezéséról sem. (J. Gy.)

JEGYZETLAPOK. (Ramuz novellái.) Rarnuz - egy kötet novelláját olva
som - legkedvesebb íróírn egyike. Mlndig elbűvöl, beburkol; nincs ellenállá
som vele szemben, az első mondJatdk után többnyire föltétel néílkül átadom
magarn neki. Vajon miért nem lett népszerűbb nálunk? GicmótannlaJkidején
elkapkodták, R!amuz éppen hogy <;8aJk ment; pedig mermyível sűrűbb, neme
sebb, hitelesebb Rarnuz, mínt Giono! Lehetetlen meg nem érezni benne a nagy
ságot, a nagy irodlallom hegyilevegőjét (rá aztán igazán találó kifej'ezés l), a
nagy, elemi emberséget, az elemi kapcsolatot a természettel, ami az ő nehéz
kes tömörségében és lomposságában ezerszer közvetlenebb és erősebb, mínt
Giono dagályosan Ielkendező stihzálásában.

Az ő novelláí sosem "ikivágáJsok"; bennük is, körülöttük is mindig valami
többet érzék: az egyetemes élet, a kozmikus lét hatalmas hömpölygését, Van
benne valami bilbliás, és valami homéroszi. És mílyen modern ! Claude Roy
mondja róla (a novellák után elolvastam az ő rövid, kitűnő Rarnuz-esszéjét a
Descrip'tíons critiquesben), hogy az, amit olyan nagy ünnepléssel - (hozzáte
szem: és sznobizmussal) - magasztalnak egyes arnertkiad írókban, az R!amuz
ban már régen megvolt. és nemcsak csirájában.

Amellett mérték és arány van benne; szilárdan, tömören épít; és nincs
műhely-szaga, alkár:milyen .znodern'' is. O nem irodalmi stílus-forradalmat akar
csináilJni, hanem dadogva, nekí-nekílendülve, ísmétléselckel, körülírásokkal, az
tán egy-egy ökölcsapás-szerűen célba találó képpel, mondattal a valóságot
aJkmia minél teljesebben kifejezni, a valóság szívverését akarja tolmácsolní.

S még valamí - ezt is Claude Royból idézern. Arról, hogy mi Ramuz
egy!hangú, nehézkes svájc! alakjainak a mondandója, mi magának Ramúz-nek
a rnondandója számunkra. "Az, hogy a legelső, a legfontosabb dolog: szeretní
az embereket. Tolsztoj is em mondíla, kétségtelenül, és balán ezt mondja min
den regényíró - mínden nagy regényíró. Nagyon banális, nagyon közönséges
dolog ez? Nem is annyina l Manapság bőven tapasztalnatunk kíváncsiságot
az embereik iránt, érdeklődest írárutuk, vágyat arra, hogy beléjük hatoljunk,
kívánságot arra, hogy irányítsuk őiket - de szeretetet, azt bizony meglehetősen

keveset látunk. Pedig meggyőződésem, hogy Cyril Connolly joggal írja az
Unquíet Grave-ben: Nem lehet valaki regényíró, ha nem szeréti felebarátait ...
(Gondoljulk csak meg, hogy egyetlen nagy fasiszta regényíró sincs, talán Ernst
von SalomOlllt kivéve. Úgy gondolom, nem puszta véletlen, hogy korumk mín
den nagy regényírója imkább baloldali) ..."

(Claudel a rostán.) A. megmutatja azt a kedves, megbecsülő hangon, sze
retettel írt levelet, amelyet egy nálunk megjelent versére Impott - nem név
telenül! Ebben olvasom: "Az utolsó száz év nagy vdlág-aoosztázíájéban köny
nyen hozsannáztunk, ha egy-egy nagy művész magáévá tette s művészetében

úgy-ahogy megjelenítette a katolíkumot. De ennek az ideje már lejárt. Ma
közvetlenül a küszöbén állunk alnnak a kornak a katoldkus trodelomban, rnely
ben CSIllik a tiszta katolilkiuam1iak (vagyis a teljes igazság fényében való szem
léletnek) lesz értéke a tartalmat illetően. - Emiatt pl. ez új korszak ménlegén
az eddigi Iegnagyobbak, pl. Claudel szárnos műve is könnyűnek fog találtatni."

Az első mondat, úgy gondolom, vita nélkül aláírható, Attól, hogy egy író
leíTja az Isten nevét, még nem kell elájulnunk az örvendezéstől. De ha 00
válblb megyek ... Ki határozza meg, hogy ezt vagy azt a dolgot "a teljes igaz
ság fényében" szemlélem-e ? Én így látom, más úgy láij<a; és mínd a ketten
"katoliikus szemmel" Látjuk. Más a látomásunk. más a kép, amit látomásunk
ról adunk: ki dönti el, melyjk a "katoLikus"? Dogmatíkáket vagy morálisokat
kell regénnyé vagy verssé transzponálnunk ? A levélíró sokkal okosabban ír,
semhogy ilyetén szándékot tulajdoníthatnélk neki. De az meglep, hogy még
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Claudelt - éppen Claudelt! - is arra ítéli, hogy ,,!könnyűnek fog találtatni".
Mégpedig "smmos műve"... Ugyan melyik? S ugyan .miért? Erosen tarné
lem, hogy ilyen képromboló korszakot sosem fogumk megérni, és Claudélt
épp oly kevéssé fogjuk kítessékelnt az ajtón, mint Undsetot, Mauríacot, Gree
ne-t ... - vagy mint ahogy annaktdején Szent Tamás sem tessékelte ki, pedig
ő aztán igazán az igazság fényében látta a dolgokat (a művészetet is l), azokat
a népi misztériumokat, mégha helyenkint kicsit érdesek voltak is, amelyek
nek alakjaival és világával A. modem-groteszk angyalai és lovai oly félreis
merhetetlenül (és egészségesen) rokonok.

(Épületes irodalom.) Julien Green ll1aplójának új kötete (Le bel aujourd'hui,
1955-58). Most is érdekes, megszívlelendő dolgokat ír a regényről és a regény
:íJrásról. Például: "A regény nem er.ikölcsi kézjkönyv, hanem tükör, melybe!n
az életet látjuk." Ilyestélét mondtam jómagam is K-ben, míre egyjk hadlgatóm
kissé íngerülten azt válaszolta, hogy: igenis, nevelő, jobbító, épületes iroda
IOmI"a van szükség ! AIkkor még nem ismertem a Bel aujourd'huit, s amit er
kölcs és irodalom, főként regényirodalom viszonyáról mondtam, jórészt New
man, Greene és Le Fort tekintélyével igyekeztem alátárnasztarii. Hadd csatol
jam most jegyzetanyagomhoz Green ",ooalékait". "A regény a bűn anyagábóll
készül - írja -, mint ahogy az asztal fából ... de ez olyan bűn, amely hasz
nos lehet. Természetesen nem az épületes célzattal írt regényeloről beszélek.
Ezeket többnyire az ördög írja. S akkor aztán sokkal súlyosabb a helyzet. So
sem tudjuk fölrnérnd, mennyí kárt okozihat az efajta irodalom.' - És, később:

"A nagy botrány az, hogy az épületes irodalom erőteljesebben fordít el Isten
től, mint a hitetlen."

Elég merész kítételek, de ne siessünk a botránkozással! Lényegében ezt
mondja Graham Greene is, ami talán még nem nyom elég sokat a
latban, mert Greene civil és "szakmabeli", haza beszél. Csakhogy ezt mondja
Newman kardínálís is, és ez már meggondolkoztatóbb, mert ugyan ki kételked
nék Newman ortodoxtájában ? Az épületes írók jóhiszeműségét természetesen
nem lehet kétségbe vonni. A legteljesebb [óakarabtal írják meglehetősen együ
gyű regénykéíket; a baj csak az, hogy ezek a regények nem igazak, hamis ké
pet adnak a valóságról - és nem biztos, hogy a jószándékú pedagógus egyúttal
jó pedagógus is! '"

Azt hiszem, albiban is igaza van Julien Greennek, amit az épületes - vagy
úgynevezett "fehér" - irodalom "botrányáról" mond. Ez az irodalom élet
idegenségre. a valósággal szemben való táiékozatlanságra nevel, hamis áb
rándokba ringat, félrevezeti a lelket - ez az egyik veszélye. A másik: az ide
gen szemében visszataszítóan nevetségessé teszi azt, amire nevelni, amír pro
pagálni akar. - Szokásos színvonaláról nem is beszélek. Dilettánsok írjálk,
mert igazi író aligha vállalkozik rá, hogy meghamisítsa a valóságot; ez a szín
vonal egyenesen ellenpropagandája amIl'aJk, amit meg szerétnének kedveltetní.
A gicesbe öltöztetett morál épp úgy gyanús, mínt ahogy gyanús, elfogadnatat
Ian a morálba mártott giccs. A jó ügy szolgálatáneís nagyon sokféle módja
VIan; nem szükséges, hogy valaíki mindenképpen a tollával alkarja szolgálni a
jó ügyet, ha egyszer nem ért a tollforgatáshoz. trni is épp úgy tudni kell,
mint cipőfelsőrészt készíteni vagy esztergályozní ; meg kell tanuini a mester
séget, mert küdönoen a mégoly igyekvő dilettáns kezéből is csak selejt !kerül
ki. S az aztán nem válik javára sem az ügynek, sem annak, aJki az árut meg
veszi.

~s még az a legjobb eset, ha csak nem válik javára, Mert sokszor egyene
sen kárára válik, "sosem tudjuk Iemérni, mennyíre" - mínt Julien Gree:n
mondía.

A polgári katolicizmus sokat emlegetett csődjén azérit egy kicsit már azt
is le tudjulk mérni, hogy me:nnyire. Mert enyhén szólva ferde mentalitásának
kitenyésztésében volt némi része ennek a "fehér", ennek a stertltzáltan "épü
letes" irodalomnak is.

(Úti modor.) Egy barátom meséli: bemennek vacsorázni egy nagy nyaraló
hely legjobb énterrnébe. Nem sokkal utánuk érlkeztk egy csapat fiatalember;
tizenhét-tizennyolc évesek. Leülnek, vacsorát rendelnek. Modoruk kifogásta-
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lan, beszélgetésük halk; példái annak, amit a régi il[emtalIlii !rezilkönyvek így
hívtale "úri modor",

Barátom társaságának föltűnik a dolog. Valaki megjegyzi:
- Milyen [ólnevelt gyerekek: ! Nem olyanok, mint a mai f!ÚatJalok ...
Bort is fogyasztanak, miJnden lárma, mínden randalírozás nélkül, Később

szétoszlanak, elmennek.
Milkor fizetésre kerül a sor, barátom társaságából megkérdezi valaki:
- Mondja, főúr, kik voltak ezek a remek fiúk? Találn az x-í gíermázium

kiránduló növendékei ?
- Nem - mondja a főúr mosolyogva, - Ezek, kérem, az itteni hajógyár

ifjúmUlIlikásad voltak. ...
(Polgári katolicizmus.) Adrrien Dansette (Histoire religieuse de la France

contempomíne) megállapítja, hogy az 1789-es főpapság tekintélyes rész:ben fő

nemesi származású volt. Azt is elmondja, hogy a ,,nemzeti j,ava/k vásárlóinak"
'- (alkik a forradailom után az egyház elkobzott vagyonából vettek) - leűkíis

meretét az 1801-i kenkordátum megnyugtatta, és a probléma csak a restaurá
ció alatt élesedett ki újból, milkor az új tulajdonosok félteni kezdték szerze
ményeiket az emígráoíóból visszatérő nemességtől és az ismét hatalomra (poh
tilkai haltalomra is) jutó klérustól.

Már most: ez a polgárság lesz a tizenktlencedík század poírtíkailag és
társadalmllag uralkodó eleme; és már pusztán anyagi érdekei míatt is kez
dettől fogva aJnttklerikális. Ezt az antdklerikalizmusát támasztja valá eszmeileg
a tizermyolcadik századból örökölt fölvilágosult Ideológíával. Úgy sejtem, itt
rejllik a mult század francia egyháztörténetének egyik fontos, rendkívül tanul
ságos mozzaneta.

Persze naiv és meddő dolog azt kérdezni: mi lett volna, ha a fejlődés nem
úgy haladt volna, ahogyan haladt, De mégis: - mi lett volna, ha. a francia
katolicizmus idejében fölismeri a negyedik rend eljövendő szerepét (minc
Ozanam fölismerte, és vele még néhányan), s ezt kereszteli meg, ennek jogos
Igényei mel1é áll, ahelyett, hogy eLpo1gárosul életformáíban, társadalmi hely
zetében és gondolkodásában; ha nem reked bele a Iiberaltzrnusba, már ameny
nyiben egy része eljutott odáig, hanem vállalja őszintén a ,,szociális keresz
ténységet" ?

A történelmen változtatn; már nem lehet. De a történelem leckéién nem
árt e1gondolikodni, és a történelem tanulságát re kell vonni. (r. gy.)
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