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Kecskés Pál

ÉRTÉKVILÁG UNK

"Minden mesterség és minden elmélet, hasonlóképp a cselekvés és el
határozás is, nyilván valami jóra irányul; azért a jót helyesen annak
mondják, amire minden irányul." Aristoteles Nikomachosi Ethikájának e
bevezető mondata mély és megcáfolhatatlan életbölcsességet fejez ki.
Nemcsak megismerjük a dolgokat, hanem állást is foglalunk velük szem
ben. Nemcsak létüket állapítjuk meg, hanem értékeljük is azokat, kívá
natosnak vagy nem-kívánatosnak, jónak vagy rossznak találjuk őket.

Értékelésünknek gyakran teljesen tudatossá nem váló mozgatóí, irányí
tói vágyaink, amelyek ugyancsak Aristoteles megállapítása szerint létünk
legalapvetőbb tendenciájában, a boldogság vágyában gyökereznek.

Testi-lelki összetettségébenaz embernek sokféle szükséglete, igénye
van, melyek a különféle vágyak kielégítésre ösztönző sürgetesében nyil
vánulnak. Az emberben kibontakozásra törekvő életerő keresi azt a tár
gyat, amelyet a cselekvés, tevékenység által magáévá téve kielégülhet.
erősödhet, gyarapodhat. A vágyat kielégítő tárgy a régebbi filozófiában a
"jó" nevét viseli, a modern gondolkodás pedig inkább az "érték" néven
emlegeti. Míg jó időn keresztül elsősorban az emberi megismerés mivol
tának, bizonyosságának, határainak a kérdése állt a filozófiai érdeklődés

előterében, ma ezt a helyet az érték-probléma foglalja el. A rohamos
technikai fejlődés s a társadalmi átalakulás korát elsősorban a cselekvés,
a tett érdekli, a cselekvés pedig célra irányul, amelynek az érték adja
megvalósulásában igazolását. Értékek, értékes célok megvalósításában lát
ja az ember az élet értelmét, irányadó értékelése szerint alakul világné
zete, a társadalom széles rétegeit átható értékelés szerint alakul egy kor
kultúrája, mely lényegében értékek megvalósítása alkotásokban, művek

ben, intézményekben.
E nyilvánvaló összefüggésből érthető, ha a megismerő képességet oly

kritikus aprólékossággal vizsgáló Kant végül is az értékelő, "gyakorlati"
észnek juttat primátust, elsőbbséget az elméleti, fl. "tiszta" ésszel szemben.
Egy mélyebb értékélmény meggyőzhet bárkit az értéknekaz emberi élet
alakulására való nagy jelentőségéről. Csak addig veszünk valamit hűvös

közömbösséggel tudomásul, amíg érdektelenül hagy bennünket. Mihelyt
azonban pozitív vagy negatív értelemben, kívánságot ébresztő, vagy el
lenszenvet kiváltó hatássol van ránk, kilépünk közönyös magatartásunk
ból s működésbe jön értékelő képességünk.

Működésbe lépését többnyire önkéntelenül ébredő érzések, érzelmek
jelzik. Egy természeti benyomás, egy emberi magatartás, egy gondolat
önkéntelenül tetszés vagy Inem-tetszés, helyeslés vagy helytelenítés érzé
sét váltja ki bennünk, amelynek ereje gyakran testi állapotunknak, köz
érzetünknek is érezhető változását vonja magával. Az érzésben önfenntar
tási szükségletünk, igényünk jelentkezik bizonyos önkéntelenséggel,
mégis elég erővel ahhoz, hogyakaratunkra, tudatos állásfoglalásunk, cse
lekvésünk mozgósítójára, irányítójára ösztönző, indító vagy tartóztató,
elutasító hatását, befolyását éreztesse. Az érzelem és akarat sejtésszerűen

feltörő aktusait az értelem ítélő, értékelő tevékenysége igazolja vagy he
lyesbíti. A megragadott érték-mozzanatot az értelem nemcsak pillanat
nyi hatásában szemléli, hanem meglevő, igazolt ismereteihez, tapasztala
taihoz, elveihez vonatkoztatja, figyelembe veszi a tényleges helyzetet, a
körülményeket, s összevetései alapján dönt, itélkezik az értékrninőségről,

azt vagy helybenhagyja s erősíti annak indító hatását, vagy ellenkezőleg,
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Iátszólagosnak, tévesnek, károsnak ítéli s itéletével az akaratra. érzésre
visszavonulást, tartózkodást, elutasító hatást vált ki. De éppúgy pozitív,
igenlő irányba is terelheti az első, önkéntelen hatásokban negatív, tar
tózkodó jelentkezésű érzés- és akarat-nyilvánulast.

Ertékélményeinknek az egész embert érintő, megragadó, indító ha
tásában mutatkozik meg életünk alakítására való jelentőségük. Nem egy
forma hatásúak énünk alakítására, magatartásunkra különböző benyomá
saink. Vannak olyanok, amelyek, hasonlattal élve, tudatunk, lelki életünk
periferiáin maradnak, vannak, amelyek szokásos, mechanikus egyforma
sággal ismétlődő tevékenységet váltanak ki bennünk. Az értékjellegű tar
talmaknálazonban énünket, exisztenciális létünket érezzük érintve, a
tárgyfelfogással járó lelki áthasonulás pozitív értékű tárgynál nem csupán
ismereteink tárába való elraktározást jelent, hanem igazi élményt képe
ző, bensőségesen magunkévá tett lelki gyarapodást. A bennünk bensősé

gesült érték fejleszti, nemesíti érzésvilágunkat, irányítólag hat akara
tunkra, erősíti figyelmünket, tágítja értelmi érdeklődésünkkörét. S hatá
sát döntően célkitűzéseinkben, cselekedeteinkben mutatja meg. Az érté
kes cselekedet forrása az értékről való meggyőződéstől kiváltott önát
adás, amely legjobb erőink, képességeink latbavetésére, munkába állí
tására késztet. Nem jöhet létre nagy tett értékeszméjének lelkesítő hatása
nélkül. De még a mindennapi kötelességteljesítéshez is szükséges a tevé
kenységünk értékéről való meggyőződés. Tevékenységünk, munkánk tár
gya iránti közömbösség vagy ellenszenv az eredményen is érezteti nega
tív, értékcsökkentőhatását.

Sokféle igénye, szükséglete az embert sokféle, különböző minőségű

értékkel hozza vonatkozásba. Testí, szel1emi és társadalmi igényei alapján
nagy általánosságban anyagi, szellemí és társadalmi értékeket különböz
tethetünk meg. Az anyagi értékek közé tartoznak az érzéki élet igényeit
kielégítő élvezéti értékek (étel, ital, élvezeti cikkek). Életműködésünkkel
állnak vonatkozásban az életértékek. aminő az egészség, az életerő, a mun
kaképesség. Eszközként használjuk fel további céljaink megvalósítására
a hasznossági értékeket, ezek szolgálatában áll a gazdasági élet és a tech
nika. Szellemi igényeinek kielégítését keresi az ember a szellemi értékek
ben, az igazban, a szépben, a jóban, a szentségesben, ezek művelését vall
ják hivatásuknak a tudomány, a művészet, az erkölcs, a vallás. Társas
természete utalja az embert a társadalmi értékek gazdag körére, ami
nők a barátság, a család, a hivatáskőr, a népi közösség, az állami élet, a
nemzetközi érintkezés, a vallási közösség szolgáltatta értékek. Mindezek
vonatkozásban állnak az egyéni életkör értékeivel is. Az anyagi és szel
lemi értékek egyaránt a társadalmi együttműködés érték-adó és érték
vevő kölcsönösségében érhetők el, valósíthatók meg kielégítően. S az ér
ték jelentőségéhez mért közösséget, .társas kapcsolatot alakít ki maga
körül.

Régi időktől a filozófiai gondolkodás egyik főfeladatának tekintette
az értékek világának a feltárását. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy
az értékek nemcsak minőségileg, de rang tekintetében is különböznek
egymástól. Értékmegállapításainkban különbséget teszünk a "magasabb"
és "alacsony.abb", a "kisebb" és "nagyobb" érték között s ez nem tisztán
szubjektív jellegű, hanem a dolog természetében megalapozott különbség.
Megbízható különböztetési szempontnak bizonyul az értékminőség termé
szete és a reá irányuló lelki aktus tartóssága és mélysége alapján történő

rangsorolás. A pár pillanatnyi kéjbenyomást keltő élvezeti értéknél ma
masabb egy tudományos eszme vagy művészi téma értéke. De éppúgy
igazoltnak bizonyul az oszthatóság szempontjából történő különböztetés
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is. Alacsonyabbak a csak korlátolt mértékben birtokolható anyagi, mínt
az attól függetlenül birtokolható szellemi értékek. Továbbá magasabb
rendű egy érték, ha egy másiknak megalapozását adja. Magasabb rendű a
mértékletesség erkölcsi erénye, mint az általa biztosított szabályos élet
működés. De rangkülönbséget jelent az is, vajon egy értéknek csak az
értékelő alany részére van-e jelentősége, vagy minden ember számára
egyetemes értéke és jelentősége van. Az élvezéti értékeknél lehet vita az
alanyi ízlés különbőzőségeszerint, de nem tehető éppúgy vita tárgyává az
abszolút jellegű szellemí értékek érvénye.

Az értékek hierarchikus rendjében nem szűnik meg az alacsonyabb
érték létjogosultsága vagy jelentősége a magasabbal szemben, hanem az
ember természetétől igényelt és tevékenységével megvalósítandó életegész
rendjébe való beilleszkedés követelményét fejezi ki. Az ember csak sok
féle szükségletének a kielégitésével érheti el emberségének kibontakozá
sát. Minél több érték iránt van fogékonysága, annál gazdagabb, tartal
masabb az élete. S minthogy az ember szellemi képességeivel emelkedik
ki a fizikai termé.szet világából, embersége elszegényesítését, lecsökken
tését jelenti, ha értékirányulásaiban, vágyai kielégítésében nem követi az
értelmes természettől megkívánt rendet és mértéket, Az élet elsenyvesz
tésével jár, haa képességeket, az életerőket az élvezeti értékek kiszol
gálása alá rendeljük, hagy ha a szellemi értékeket a hasznossági értékelés
szempontja alá helyezzük.

A kultúra fejlődésével fokozódnak az emberi élet igényei is. Ha ezek
nem is elégíthetök ki valamennyien egyforma méntékben, bizonyos mér
tékű kielégítésük az emberi létteljesség kívánalmaként jelentkezik. A
fejlődéssol s annak érdekében differencialódnak és őnállósulásra töreked
nek a kultúra egyes részei. Az egyes kultúra-ágaknak megvannak a sa
játos céljaik, feladataik, amelyeket hozzájuk igazodó eszközökkel, mód
szerekkel, eljárásokkal igyekeznek megvalósítani. Bár ezzel autonóm jel
legű érték- és ku1túra-körök alakulnak ki, az önállóság viszonylagosnak
bizonyul az ember létével adott értékcélokhoz képest, amelyekhez a kul
túra mindegyik ága hivatott hozzájárulni s amelynek szolgálatában egy
mással találkoznak.

Kulturális munkamegosztás mellett az egységet az erkölcsi érték mun
kálja az emberréválásnak, - azaz az ember törekvést tendenciainak a
megfelelő értékek irányában és rendje szerint teljesítendő kibontakoztatá
sának - minden emberre egyaránt érvényes felszólításával. Minden ér
téknek van sajátos szólítása, felhívása, amellyel az ember valamelyik
képességet, hajlamát cselekvésre serkenti. A filozófiai kutatás megállapí
tása szerint az erkölcsi érték, a sajátos értelemben vett "jó" abban külön
bözik s emelkedik ki az értékek köréból, hogy felszólítása feltétlen paran
csot kifejező "kell" formájaben jelentkezik. Erkölcsi életünk legalapve
tőbb szervéhez, képességéhez. akaratunkhoz szól, sürgetve a jó irányában
való működtetést,de meghagyva az ellenkező választás lehetőségét is. "Jó"
pedig a reális léten tájékozódó gondolkodás és értékelés szerint az, ami
rendelkezik a lényegének megfelelő tulajdonságokkal. olyan, amilyennek
lennie kell. A lényegmegvalósítást hordozza minden lény célként magá
ban. Az ember célja, rendeltetése az emberi Iétmivoltnak megfelelő tel
jességre, megvalósulásra jutás, amennyiben az az ember szabad és tu
datos tevékenységén áll.

Vannak az emberi létnek olyan részei, amelyek működése nem függ
az ember szabadságától. Ilyen a testi szervek, a lelki képességek sokféle
működése. Az emberi létegység mellett ezek állapota (pl. a testi egészség,
ösztönös hajlamok) sem közömbös az erkölcsi életre. Azonban a fiziológi.ai
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és pszichikai erők önmagukban nem erkölcsi minőségek, hanem mint ál
talános létfeltételek folynak be, esetleg korlátozólag, az erkölcsi élet ala
kulásába, amely az emberi lét szellemi, értelmi és akarati szintjén alakul
ki teljes rnivoltában.

A viszonylagos értékekkel szemben, amilyenek az érzéki értékek, az
erkölcsi érték önértékűségévelválik ki, önmagában birja érvényét, igazo
lását. Igazolását adja az élet általános törvényszerűsége, mely a csírák,
életlehetőségek kibontakozását, fokozását serkenti. Az emberben az ere
detileg lehetőségek formájában adott erők, képességek - az emberi lét
mivoltnak megfelelő - kibontakoztatása léte törvényszerűségének tel
jesülését jelenti.

Ugyanezt igazolja az ember belső tapasztalata, önmegfigyelése. Az
érzéki gyönyörhöz nem hasonlítható mélyebb, teljesebb kielégülést érez,
ha az erkölcsi parancsnak eleget tett, ha kötelességét teljesítette. Egy je
lentősebb erkölcsi teljesítménynél embersége növekedését, teljesebbé vá
lását tapasztalja. S fájdalommal tölti el, ha nem tette meg, amire a köte
lesség szólította, ha hűtlen lett jobbik énjéhez, ha emberségében megfo
gyatkozott. Az ember lényegi természetének követelménye alapján tart
juk az erkölcsi jót megfelelőnek, helyesnek és látunk az erkölcsi rosszban
természetellenességet, torzulást, perverzitást. Embersége megőrzéséhez és
teljesebbé tételéhez nagy jelentőségű az ember erkölcsi tájékozódó szerve,
lelkíismerete éberségének. tisztaságának a gondozása.

Mint az értelmes természet követelménye, az erkölcsi érték hatáskö
réhe vonja az ember összes tudatos vágynyilvánulásait s az életcél egé
szébe illeszti kielégítésüket. Ebben a hatásban is megnyilvánul elsőbbsége

a többi értékkel szemben. Az erkölcs megkívánja az élvezeti értékek hasz
nálatánál az ember rendeltetéséhez méltó mérték- és kielégítésmód meg
tartását, az életértékeknek értékes cél szolgálatába állítását, az eszköz-érté
keknek az ember rendeltetésének megfelelő használatát. megkívánja a
tudománytól és művészettől is az erkölcs tiszteletbentartását s a társa
dalmi élet értékeinek az ember javára fordítását, a közerkölcsiség fenn
tartását és emelését.

De az erkölcsi érték még további vonatkozásra is utal. A dolgok lé
nyegén alapuló értékek egymáshoz rendeltségükben, alá-fölérendeltségi
viszonyukban egységes rend tagjainak bizonyulnak, amely az ember cse
lekvési lehetőségeivelmint erkölcsi világrend áll szemben. Ennek a rend
nek az alapkövetelményeit az ember maga előtt találja, nem alakíthatja,
változtathatja meg azt önkényesen. "Jó" és "rossz" különbsége tekinteté
ben az ember önmaga jólfelfogott érdeke szempontjából éppúgy, mint a
külső dolgokhoz, embertársaihoz vagy Istenhez való viszonyában kötve
van a valóság lényegi követelményeihez. Választási lehetőség csak a rész
letekre, az erkölcsi követelmény gyakorlati alkalmazására nézve áll fenn,
nem az ember és a dolgok lényegi mivoltára és rendjére nézve. A rend
elvét nem találjuk magukban a dolgok lényegében, mert azok csak önma
guk magyarázatát adják, de nem adják magyarázatát a sok lehetséges
vonatkozás közül a köztük tényleg fennállónak. amelyet róluk megálla
pítunk. Ez a belátás vezette a bölcselő gondolkodást a világ önmagán
túlvezető. transzcendens létesítőjének és rendezőjének az elismerésére.

Hogy ez a transzcendens létű valóság személyes SZIeHem, nemcsak a
rend alkotásához szükséges értelem következménye alapján, de erkölcsi
kötelességtudatunkból is következtetjük. Erkölcsi kötelességmulasztásnál
nem csupán valami cselekvési norma megsértéset érezzük (amilyen pl.
egy technikai követelmény gyakorlatlanságból történő elvétése), hanem
ütközést, szembefordulást egy felsőbb törvénnyel, amelynek megsértése
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bűntudatot és bánatot ébreszt bennünk. Az erkölcsi követelmény parancs
formájában jelentkezik tudatunkban, feltétlen jellegének kielégitő indo
kolasát egy abszolút lény, Isten akaratának parancsa adja.

Benne, létében találja meg örök hazáját az értékek birodalma is. Az
értékek nem gondolhatök a reális léttel szembenálló ideális, eszmei lét
tagjainak, amelyek az ember rájuk irányuló szabad tevékenységével rea
lizálódnak, valósulnak meg, amint a modern idealizmus tartja. Értékmi
nőségek csak a reális valóság lényein találhatók, - azoktól elvonatkoz
tatva tehetök eszmei elgondolás tárgyává, mely értékjellegüket a megva
lósíthatóság határáig tartja fenn. Csak a megvalósíthatóság alapján lehet
az érték törekvés célja. Követhető úton halad Aristoteles s a keresztény
filozófía, mikor a valósághoz tartozó minőségnek tartja az értéket s az
esetleges, változó, de egyre teljesebb megvalósulás és érték felé irányuló
valóság létalapját és végső célját az abszolut Valóságban találja meg,
amely abszolút létében abszolút Érték is. (Ens realíssímum - summum
bonum.) A keresztény gondolkodás is magáévá tette s a kinyilatkoztatás
ból szerzett ismerettel tökéletesítette Aristotelesnek Istenről adott ama
filozófiai meghatározását, amely lényét tiszta aktusnak. ténylegességnek
állítja, vagyis annak a lénynek, amelyben a lényeg teljes megvalósulása
egyszersmind az érték teljességével azonos. Szellemi létével, önismeretével
együttjáró értéktudata alapján tartja Aristoteles Istent a legboldogabb
lénynek, aki tökéletességével maga iránt vágyat ébresztve a lények lét
kibontakozását s azzal járó tökéletesülésüket irányítja. Továbbmegy .a
keresztény gondolkodás, mely végső fokon az értékeket Isten világot te
remtő eszméivel azonosítja. Hozzájuk igazodással valósul meg a teremt
mények Istenhez hasonnulása, lényük létkiteljesülése.

Hogy értéktörekvéseinek s léte értelmének ily abszolut irányítójára
és biztosítójára az embernek szüksége v,an, a keresztény felfogás szerint
belátható abból, hogy akarata nemcsak értékvalósító, de értékromboló
lehetőséggel is rendelkezik. Nemcsak jót, de rosszat is cselekedhet. Az
alacsonyabb értékért feláldozhatja a magasabbat. Különböző igényeinek
az értékrendnek megfelelő összerendezése. az erkölcsi egyensúly biztosí
tása az emberi élet állandó feladata. Nemesebb énjéért folyó küzdelmében
Isten lét- és értékteljességének tudata állandó felszólítás és ösztönzés a
jobbra törekvésr-e, még áldozat árán is.

Lét és nemlét, érték és értéktelenség közt lebegő, állandóan veszé
lyeztetett létalkatában eszerint az ember számára a célhozjutást jelentő

megvalósulást a lét teljessége igéri. Feléje, az abszolut értékvalóság felé
vonzza az embert teljességet kívánó életigénye s végtelenségbe törő vá
gya, mely reményét az önmagában megvalósult erkölcsi értékben hor
dozza. Az emberi lélek szellemi természetében adva van a lehetőség a
továbbélésre az örökkévalóságban. Hogy ez a feltevés nem értelmetlen
dolog, az értékek valósága nyomatékozza. Mint cselekedeteinek belső tar
talma, az erkölcsi érték eggyé válik az értékes személlyel, és örökkévaló
érvényességével magában hordozza a létezésre való érdemességet is. El
lentmondó, hogy ne létezzen az, aminek érdemes léteznie. Az erkölcsi élet
értelmetlenné válna, ha az értékké valósult szellemi élet éppúgy elpusztul
na, mint a fizikai világ mulandó egyedei, s az értékes és értéktelen élet
nek ugyanaz lenne a végső-sorsa. Ez az ellenmondás nem egyeztethető
össze az erkölcsi világnak a megvalősítást feltétlenséggel sürgető köve
telményével, sem az erkölcsi világrend Urának fenségével.

Lét- és értékteljességében Isten értéktudatunk számára az abszolút
létet és sérthetetlen erkölcsi tökéletességet kifejező "szent" értékének je
lentőségével bir, amelynek felfogására vallásos hajlamunk képesít. Ez a
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hajlam és igény éppoly természetes képessége az embernek, amilyen egyéb
hajlama; kifejlődésének és alakulásának vannak elősegítő és gátló ténye
zői, hasonlóan az ember egyéb hajlamához. Életükkel vallásosságuk ér
tékét igazoló emberek tanúsága szerínt az Istennel való lelki egyesülés
oly sajátos felemelő erővel tölt el, amilyent semmiféle természeti erőfor

rás nem képes nyujtani. Legszembetűnőbb ez egy más életformából val
lásos életre térők esetében, akik a változás lényegét új életre születés,
megújhódás, "megtérés" nevén emlegetik. Az isteni erő, a "kegyelem" lé
lekbe áradásával megváltozik az ember korábbi magatartása a világgal
szemben. A bizonytalanság megnyugvássá, a kínzó bűntudat az őszinte

bánat tisztító hatásával lelki felszabadulássá, az élet mostohasága miatt
lázongó lelkület megbékülessé változik át. Az Istennel való egyesülés oly
magaslatra segíti a lelket, ahol a dolgok már nem mulandó esendőségűle

ben, hanem "sub specie aeternitatis", az örökkévalóság nézőpontjából

kapnak jelentést és értéket. A vallásban biztonságot kereső, egységet adó
iránypontot igénylő, erkölcsi tudata számára föltétlen biztosítékot kívá
nó ember oly szilárd, abszolút életközponttal jut érintkezésbe és egység
be, amely életének biztonságot, tartalmat, értelmet ad. S Istenen, a min
denség Atyján keresztül embertársait is lelkileg magához közelebbállók
nak tudja, mint tisztán a külső érintkezés alapján.

Értékélményeink jellegzetes lelki mozzanataí különös mélységgel,
bensőségességgelérvényesülnek a mélyen vallásos élményben. A legkülön
bözőbb hatások, benyomások lehetnek ilyenféle élményünk kiváltói. Egy
mély természeti benyomás, egy felemelő művészi élmény, az önzetlen em
beri jóságból felénk áradó szeretet, de éppúgy az emberiesség hiányának
tapasztalata, az élet örvendetes és fájdalmas élményei, jócselekedeteink
feletti öröm s a bűnünkre döbbenés fájdalma, születés és halál titka egy
aránt érinthetik s rezgésbe hozhatják lelkünk az isteni benyomásra han
golt húrjait. Lelki elmélyedésre indító benyomásainknál tudatosul ben
nünk Annak a léte és jelenléte, aki "egészen más", mint az érzékeink
kel felfogható világ, akinek a lénye éppazért nehezen is fejezhető ki a
változó, mulandó dolgok jelzéséből eredő szavainkkal, hitünk szerint mégis
mindennél bizonyosabb 'él léte; Ö az abszolút létközéppont, akihez tarto
zóknak tudjuk magunkat is, s világosabban vagy homályosabban, de
mindenképp a valóságos jelenlét bizonyosságával fogjuk fel, hogy "Öben
ne élünk, mozgunk és vagyunk". (Ap. Csel. 17, 28.) Ennek átérzése meg
rendítő, de egyszersmind felemelő tudat, mely a hit fényével erősíti és
tisztítja értelmi látásunkat s hatalmas indítást ad akaratunknak. Szellemi
erőit áthatva és serkentve a vallásos lelkület az ember legjobb képessé
geit segíti kibontakozáshoz, tettreváláshoz. A mindennapi élet hűséges

kötelességteljesítése. a nemes emberi életre törekvés éppúgy, mint a hősi

áldozatvállalás, nagy szellemi teljesítmények, művészí alkotások bizony
ságtevői az istenhit kegyelmi indítást, ihletet és erőt adó hatásának.

Az isteni jelenlét tudatában élő ember alapmagatartása a tisztelet:
érzék, megnyílottság a megvalósult. vagy feladat formájában elénktáruló
értékkel szemben, az érték elismerése önmagunkat alárendelő kötelezett
ség vállalásával. A dolgokat, embereket tisztelettel szemlélő tekintet a
felszínnél mélyebben lát, számára mindennek van belső tartalma, jelenté
se, rendeltetése, értékük felismerésével kapnak a lények értelmet. A val
lásos ember számára mindenre a Lét és Erték teljességéből árad a létet
fenntartó és értéket adó erő. Ezzel il látással képes mínden értéket ren
deltetéséhez mérten méltatni, az értékrendet tiszteletben tartani, leküz
deni az önzés, érdek, haszonszerző mohóság rendbontó, felforgató,. érték
hamisító hajlamait. Az abszolút lét- és értékforrásról való meggyőződé-
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sével hinni tud minden történés értelmében. Nehézségek, megpróbáltatá
sok, csalódások sem törik le hitét. Meggyőződése, hogy a világ életét irá
nyító Hatalom a lét és érték kiteljesedésére irányít mínden történést. Az
értéktelenség, a léthiány számára ébresztőleg és serkentőleg hat az ér
ték az igazi lét felismeréséhez és megbecsüléséhez, a megpróbáltatás és
csalódás értéklátása és értékérzése tisztulását segíti, lemondás és elked
vetlenedés helyett a rossz felszólítás számára a jó erejével való leküz
déséhez. A hívő ember Istenben bízva dolgozik önmaga és a világ érté
kesebbé, jobbá tételén.

CHESTERTON:

LEPANTÚ sac SÁNDORNAK,
70-ik szüjetésnapjára,

Hó kutak szöknek: a kertek mint a map;
Bizánc szultánja mosolyog s elnézi, hogy játszanak;
fényükkel felderül az Úr, kit retteg a világ,
erdők sötétjét kavarja fel, szakálla iszonyatát:
r6t félhold görbül gúnyra ajka sarlóiban:
a föld legbelső tengerét megrázta hajóival:
felmentek Itália fokán túl a fehér városokig,
felzúgtak az Adrián, hol a Tenger Oroszlánja lakik.
Gyötrődve kitárta karját a pápa a világ felé,
fegyverbe hívta a királyokat a Kereszt jele köré;
tükrébe néz az angol királyné, mint a jég,
ai árny-Valois ásítva hallgatja a szentmisét,
spanyol ágyú szavát kaland-szigeten foszlat ja el Nyugat,
s az Aranyszarv ura felnevet, ha szemébe -ragyog a nap.

Dübben a tompa dobszó, alig hallja a hegy,
hol felveri névtelen trónján a koronátlan herceget,
hol, habár kétes ágyból jött, s elhagyta a hatalom,
az utolsó lovag számbaveszi fegyvereit a falon,
az utolsó trubadúr, akí még megérti a madár dalát,
amelyre egykor délfele ment az egész ifjú világ:
piciny hang, s vakmerő, ha jön: a roppant csenden át
kanyargó ösvény hozza fel a kereszteshad zaját.
Harang döng, mint ágyúszó, hegynek adja hegy:
Don Juan d'Austria aháboTÚba megy!
Merev zászlók feszülnek, míg az éj jég-szele rohan,
az árnyban kormos bibor mind, a fényben ó-arany,
a rézdobokról karmazsin fáklyák lángfénye lő:

most a túbák, most a kürtök, most az ágyúk., s most jön Ő.

Don Juan hullámos, büszke-szép szakállába nevet,',
s hogy nyergében feláll, nagyobb mint Trónok, Seregek,
felszegett feje zászló, minden szabad emberé.
Szemünk szent fénye, hujja! '
Veszted fénye Afrika!
Don Juan d' Austria
léptet a tenger felé.

Mohamed paradicsomában az Esthajnal-csillag felett,
(D o n J u a n d' A u s t r i a a h á b o r ú b a m e g y)
az ÖTök húTi térdein ~urbánja megremeg,
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nagy turbánjába szőve a tnap és a tengerek.
Rendülnek a pávás kertek, mikor álmából kilép,
a fák csúcsai közt magasabb, mint sudár jegenyék,
szólítja - s hangja a kerteken át mint menny dörgése \rant '-
fekete szárnyú Azraelt, Arielt és Amant.
Gigászok ők s géniuszok,
csupa szemesek s szárnyasok,
befogott erejük az égre csapott,
mikor szolgálták bölcs Salomont.

Bíborban ég, amelyik a rőt hajnalból elősiet,

hol sárga istenek megvetőn lehunyják szemüket,
zöld ruhában zúdulnak a tenger zöld poklaiból,
hol hullt egek, vak szörnyetegek üvöltő kórusa szól:
kagylók ragadnak rájuk, miket a tenger erdeje önt,
oly pestis porzik tapadva rájuk, mely fényes mint 'a gyöngy,
zafír-füstben gomolyognak elő, kiket a kék mély kivetett,
megállnak és c4odálkoznak s imádják Mohamedet.
,S ő szól: "Dőljön le a hegy, hol a remete-nép bujik,
szűrjétek a rőt-ezüst porból ki a szentek csontjait,
a gyaurt űzni ne legyen elég ,a nappal és az éj,
mert ,ami bajt hoz ránk, Nyugatról újra visszatér.
Mindenre ráütöttük itt az elrendeltetést,
a tűrés, bánat és tudás Salamon-bélyegét,
de lárma kelt a hegyeken, a hegyeken, s én tudom:
négyszáz éve is ez a hang dörgött palotáimcm.
Ű jön, ki nem mondja: Kiszmet, ki nem hisz Fátumot,
maga Richárd, maga Rajmund, maga Godofréd 'vágtat ott.
Mert tudja, mit ér az égi babér, magát veti áldozatul, 
tapossátok el, hogy a földön a mi békénk legyen az úr !"
Jól hallotta: bőg az ágyú, hallotta: dob pereg,
(Don Juan d'Austria a háborúba megy)
halkan és hirtelen - hujja! -
villámot küld Ibéria!
Don Juan d' Austria
megy Alcalar felett.

F:szaki tenqer útja felett Szent Mihály őrzi fokát
(D o n J u a n d' A u s t r i a f e g y ver b e n l é p t e t t o v á b b)
ott, hol a tenger tompa fény s ömlik 'a vad dagály,
ott, hol törődik a tengeri nép s a vitorla vörös lSirály,
vas lándzsáját megrázza,. kő-szárnya iSzitnte repül,
hangja átcsap Normandián, de a hangja csak egyedül.
Mert F:szak csupa zűrzavar, textus és sanda szem,
és halott az ártatlan indulat, csodára nyílt értelem:
és keresztény keresztényt ölt, por lepte be és sötét,
és keresztény rettegi Krisztusát, mert arcán új Végzet ég,
és kereszténu ,szidja Máriát, kin Isten csókja gyúl -
de Dan Juan d'Austria már a tenger iránt vanul.
Kiáltása éjen-napan, ,széltorlaszokan áthatolá,
s szavaival harsanáz, a hangja harsonaszó.
Harsonák szózata!
Domino gloria !
Dan Juan d'Austria
szavát lesi mind a hajó.

Az aranygyapjúval nYOJkán zárkózik Fülöp ,király,
(D o n J u a n d' A u s t r i a f e g y ver b e n h a j 6 r a iS z á ll)
a kárpit bársanyafalon, sötét iS lágy, .mint abiln,
törpék bujkálnak rajt ki-be, törpék, akár a sWn,



kristályfiolát 'vesz elő, Imely sápadt, mint la hold,
csetuiiü, mikor kezébe veszi, IS megdermed, akár a holt,
az arca mint a tapló, leprás, szürkés-fehér,
mint vak falak közt a növény, mit nap sohasem ér.
Kezében a halál, mely minden igaz munkát a' /Sírba lök, 
de Don Juan d' Austria már lövi a törököt.
Vadászik és csaholnak gyors vadászebei,
harcának híre Itália partját végígveri!
Agyút ágyúra ! Ha-ha!
Golyót golyóra! Hujja!
Don Juan d'Austria
ágyúit harcba veti.

A pápa kápolnájában volt; mielőtt feljött a nap, .
(Don Juan d'Austria köré a füst fellege csap)
hol Isten az ember házában ül, míg lepereg az év,
az ablaknál, honnan a világ csak kedves semmiség:
a roppant tenger hályogos tükrén ott látja sok
gyilkos hajója ,sarlóját, kinek neve titok:
nagy árnyat vetnek, belehull a Kereszt és a Palota,
eUűnik Szent Márk gályáin az oroszlánok sora:
a hold hajóin fönt paloták, szakállas sOlk kapitány,
a hold hajói lent sötét, bús börtön valahány,
keresztény ",abok, vak beteg, izzadó lázadók,
mint elsüllyedt városok népe, mint forrongó bányalak6k,
tiprott szolgák, .akik föZött a hajnali ég ivén
csüggött az istenek lépcseje a kölyök-zsarnok idején, 
számtalan, hangtalan, reménytelen fut mind és felbukik,
mint Babilon gránit-domborművén,futva a király lovait:
nem egy megőrül zugában lent, ahol pokol a csend,
s a cella rácsán egy sárga arc mutatja, hogy pokol a rend,
és elfelejti Istenét, nem érdekli már a sors, -
(de Don Juan d'Austria áttörte acsatasort!)
Haj6ján harcol Don Juan, mely vértől részegen
olyan, akár kal6znaszád a vérhabos vízen:
skarlát vérszínnel öntözi, mi ott ezüst, arany,
feUépi a fedélzetet s a haj6ürbe rohan:
felcsődül mind a sok ezer, a tenger rabjai,
öröm-sápadtak, tény-vakok, ,a szabadság ittasai.
Vivat Hispania!
Domino gloria !
Don Juan d:Austria
jött szabadítani!

Cervantes áll a gályán: már megpihent vasa;
(Don Juan d' Austria koszorúval tér haza)
unalmas spanyol tájban göröngyös útra lát,
egy kerge lovag sarkantyúzza ott örökre, hiába lovát, 
mosolyog, de nem mint a szultán, ·tokjába löki vasát . • ;
(D e D o n J u a n d' A u s t r i a me gv í v t a s z e n t h a d á t.)

Keresztury Dezső fordítása
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THOMAS MERTON Új KÖNYVE

"SENKI SEM KüLöNÁLLÚ SZIGET; minden ernber egy rész a koriti
nensből, az egésznek egy darabja." John Donne-nak, a 16. századi angol pap
költőnek e néhány sora az utóbbi években több könyv mcttóiában és címében
is felbukkant. Senki sem sziget: az ember nem élhet a többiektől elszigetelt,
magányos életet, nem élhet emberi életet közösség nélkül; mindenki felelős a
közösség, az emberiség sorsáért.

A kollektív felelősség gondolatát főleg a második világháború vetette fel.
Senki sem szíget - ezt választotta három éve megjelent könyvének címéül
Thomas Merton is. Ö azonban már a maga eredeti teljességében használja föl
Donne szövegét s a maga teljességében bontja ki ezt a gondolatot. Az ember
inek nemcsak természetes élete lényegesen közösségí, hanem természetfölötti
élete is. Megszentelődésünket sem érhetjük el 'Önmagunkba zárva, magányo
san. Ki kell lépnünk önmagunkból, hogy Krisztushoz hasonlóvá alakulhassunk,
s a keresztségben belekapcsolódva Krísztus Titokzatos TestéIbe bennünk is meg
indulhasson Isten természetfölötti, rejtett élete.

Merton esszé-szerű fejezetekben beszél a lelkiélet különböző területeiről,

a reményről, a lelkiismeret és a szabadság viszonyáról, hivatásunkról, az őszin

teségről, az irgalomról, a belső magányról. Könyvéből mégis egységesen rajzo
lódik elénk a lelkiélet klasszikus útja, Krisztus követéséneik kétezer éves útja.
Senki sem sziget: csak az boldog, aki boldogságát meg tudja osztani mással,
aki szeretni tud másokat. Szerétetünk legtökéletesebb foka az Úr Krisztus
iránt való szerétetünk. Istenszeretetünk alapföltétele pedig az, hogy tudunk re
mélni Istenben. Ez a remény lefoszt rólunk míndent, ami nem Isten. A keresz
tény élet lényege: le kell vetnünk régi önmagunkat és Krísztushoz hasonlóvá,
Krisztussá kell válnunk. Az aszkézis célja nem az, hogy tönkretegyük testün
ket, hanem, hogy szabaddá tegyük magunkat Istennek. A lelkiélet legnagyobb
veszélye, hogy önmagunkat keressük, s nem az Istent. Alázatos önismerettel
föl kell Ismernünk saját semmiségünket, és Istent kell életünk középpontjává
tennünk. "Istenfiúságunk nem puszta metafora vagy jogi föltevés csupán, ha
nem természetfölötti valóság. A Szeritlélek műve, aki nemcsak bizonyos jogo
kat biztosít számunkra Isten előtt, hanem megnemesíti és teljessé teszi sze
mélyíségünket is, azáltal, hogy minden egyes embert azonosít Isten egyszülött
Fiával, Krisztussal, a Megtestesült Igével. A keresztény ember tehát nemcsak
önálló személy; személyisége fel is magasztosult, hisz azonossá vált Avval, aki
az Atya mínden szerétetének tárgya: az Isten Igéjével. Mindegyikünk akkor
váli'k tökéletesen önmagává, a:mikor a Szeritlélekben Krisztussá változott."

Kl'isztus követésének örök útját rajzolja meg Merton is: a lélek önmagára
eszmélésének, önmagából kívetkőzésének, majd Krisztussal való egyesülésének
útját. A könyv mégis mindenestül modern. Közvetlen őszintesége, lebilincselő

frissessége néhány lap után meggyőzi olvasóját arról, hogya kereszténység
örök igazságai ma, a mi számunkra is nélkülözhetetlenül fontosak és időszerű

ek. Merton azokból a problémákból indul ki, amelyek mindnyájunkat foglalkoz
tatnak. De nem elégszik meg a szoloványos feleletekkel: a látszatok és apróbb
nagyobb öncsalások mögé hatolva megmutatja az egyetlen valóságos megol
dást, Isten útját.

S itt rejlik Merton könyvének másik nagy értéke. Élete, de könyvei is
mutatják, hogy közülünk való, hozzánk hasonló ember, aki éppen konverziójá
val lépett rá arra az útra, amelyet mindannyiunknak követnünk kell. Közülünk
való, a míénkhez hasonló nehézségekkel, kétségekkel, kísértésekkel. S most ő
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ugyanolyan nyiltan, ugyanolyan őszinte igazságkereső lélekkel, mint kenver
ziója előtt, beszél a lelkiéletről - Krisztusban való életünkről és Krísztus éle
téről mibennünk, Olyan természetesen beszél a természetfölöttí életről, hogy
még a hitében megrendült olvasónak is meg kell éreznie: a kegyelem és a ter
mészetfölötti világ is valóság; ha nem is érzékelhető, mégis legalább olyan
valódi valóság, mint a természetes világ. Merton eleven közvetlensége, szinte
azt mondhatnánk, természetfölötti realizmusa nagyon erős és rnodern bizonyság
a természetfölötti élet realitása és végtelen értéke mellett.

Ugyandlyen őszintén beszél saját szerzetéről, illetve általában a monaszti
kus szerzetesekről. Mivel ezeknek elsődleges hivatásuk életük megszentelése,
a Krísztusban való élet, náluk sokikal jobban kiütköznek azok a sajátos hibáik
is, amelyeket könnyen elkövethet minden tökéletességre törelevő ember. Ezért
hivatkozik többször az ő példájukra. így sokkal plasztikusabban, sokkal köz
vetlenebbül tud rámutatni a lelkiélet végtelenbe nyíló lehetőségeire, de egy
úttal a közben fenyegető veszélyekre is. Merton könyveinek közvetítésével így
valamíképp a szerzetesség példamutató jellege valósul meg, bár ő maga is több
ször határozottan kifejti utilitarista gondolkozású nemzedékének: a monasz
tikus szerzetesség elsődleges célja egyáltalán nem az, hogy hasznot - akár
természetfölötti hasznot - hajtson az embereknek. A szerzetesség lényege az
Istennek teljesen odaadott életáldozat.

A könyv varázsának titka, hogy szerzője trappista - és költő. Szerzetes,
aki a lelikiélet legnagyobb mestereitől tanult, az Egyház legnagyobb mísztí
kusainak szellemi fiaként indult el Krisztus követésének útján. És költő, aiki
az igazi művészlélek megnyílottságával jár ezen az úton, s aki mindenki szá
mána érthetően el tudja mondani - sokszor éppen a művészet kifejezőeszkö

zeivel - azt, amit útján tapasztalt. Ennek a két tényezőnek szerenesés szin
tézise valósul meg ebben a könyvében.

Voltak, akik Merton önéletrajzát (A hétlépcsőjű hegy) Szent Agoston Val
lomásaival vetették össze. Talán éppen ez a szintézís teszi Szent Agostonhoz
hasonlóvá. S valóban, Agostonra emlékeztet Merton sajátos stílusa is: ugyan
azt a gondolatot sokszor már a következő mondatban az ellenkező oldalról, az
előző mondat megfordításával is megvilágítja, hogy így teljesebb képet ad
hasson a valóságról, s egyben megadja a következő, gondolathoz kapcsoló lánc
szemet is. Az a sajátos belső gondolatritmus, amely oannyüra vonzóvá teszi
Szent Agoston írásait, teszi nagyon egyszerűvé s ugyanakkor feszülten érde
kessé Mertonnalt ezt a könyvét. Isten megtalálásáról pl. így ír:

"Ha nagyon könnyen rátalálole - találn nem is az én Istenem.

Ha nem remélhetem, hogy valaha is megtalálom - vajon az én Istenem-e?

Ha mindenütt megtalálom. ahol akarom - vajon megtaláltam-e ?

Ha O mindenütt megtalál. ahol alkar, s megmondja, !ki ő és ki vagyok én,
s ha aztán tudom, hogy ő talált rám, akit én nem tudtam megtalálni: akkor
tudom, hogy ő az én Uram, Istenem - ujja, amely a semmilből teremtett.
megérintett engem."

Világhírűvé lett önéletraizát ezzel a mondattal fejezi- be Merton: Sit finis
Iíbri, non finis quaerendi. A könyvnek vége van, de az igazságkeresés és az
istenkeresés továbbfolytatódik Evvel az érzéssel teszi le az olvasó ezt a köny
vet is: a könyvnek vége, de Isten keresése továbbfolytatódik - sőt talán most
kezdődik igazán.

Lukács László
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Thom,as Merton

S E N K I S E M S Z I G E T (Részletek)

Csak az kaphat szeretetet, aki maga is szeret

Ha a boldogságat csupán önmagunknak keressük, nem találjuk meg
soha: mert az a boldogság, amely csökken, ha megosztjuk, nem elég nagy
ahhoz, hogy boldoggá tegyen bennünket.

Az önkielégülésben van valami hamis és pillanatnyi öröm, amely
azonban mindig szomorúságra vezet, mert leszűkíti és eltompítja lelkün
ket. Az igazi boldogság az önzetlen szerétet gyümölcse, azé a szereteté,
amely olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben megosztjuk. A
szeretet megosztásának nincsen határa, ezért az ilyen szerétet határtala
nul boldoggá tehet. A szeretet végtelen megosztása Isten belső életének
törvénye. És a mi életünk törvényévé is önmagunk szétosztását tette: ak
kor szerétjük magunkat legjobban, ha másokat szeretünk. Az önzetlen
cselekvésben fejlesztjük ki legjobban a tevékenységre és az 'életre kapott
képességeinket.

Gondolatok a reményről

Csak az van igazán meggyőződve arról, hogy irgalomra szorul, aki
nek már szembe kellett néznie a kétségbeeséssei. Aki nem szorul irgalom
ra, nem is keresi azt. Jobb a kétségbeesés határán rátalálni Istenre, mínt
életünket kockáztatni egy olyan önelégültségben. amely sohasem érezte
azt, hogy szüksége van a megbocsátáara. A probléma nélküli élet sok
kal reménytelenebb lehet, mint az, amely állandóan a kétségbeesés szé
lén jár.

Az imádság

Az imádságot Isten sugallja saját semmiségünk mélyeíben. Megmoz
dul bennünk a bizalom, a hála, az imádás vagy a bánat, és Isten elé ál
lít: az ő végtelen igazságának fényében látjuk meg őt és magunkat is. Az
ő sugallata indít arra is, 'hogy kegyelmet, lelki erőt és anyagi segítséget
kérjünk tőle, hisz ezekre mindnyájan rászorolunk. Akinek imádsága any
nyira tiszta, hogy sohasem kér semmit az Istentől, az nem tudja, kicsoda
az Isten és ki ő maga: hiszen nem tudja, mennyire rászorul az Istenre.

Minden igazi imádság valahogy megvallja feltétlen függésünket az
élet és halál urától. Mély és eleven kapcsolat tehát vele, aki nemcsak
urunk, hanem atyánk is. Amikor őszintén imádkozunk, akkor vagyunk
igazán, Az imádság által válik létünk a legtökéletesebbé, hiszen ez leg
tökéletesebb tevékenysége. Ha abbahagyjuk az imádságot, elkezdünk visz
szacsúszní a semmibe. Tovább is létezünk ugyan, de mível Iétűnk legfőbb

értelme Isten megismerése és szeretete, ha rnegszünt tudatos kapcsola
tunk vele,akkor vagy elaludtunk vagy meghaltunk. Természetesen nem
tudunk állandóan vagy akár gyakran tudatosan rágondolní. A lelki éb
renlét csak ezt kívánja: legyen meg bennünk Isten jelenlétének általános
tudata. Ez minden tettünket valami szellemi légkörrel veszi körül, anél
kül, hogy kifejezetten magára vonná figyelmünket, kivéve a teljesebb
összeszedettség pillanatait. De ha Isten oly tökéletesen elhagy, hogy már
nem vagyunk képesek szeretettel gondolni rá, akkor lelkileg halottak
vagyunk.
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A kereszt szava

Amikor a szenvedés meglátogat, hogy föltegye a kérdést: "Ki vagy
te?" - tudnunk kell pontosan válaszolni és megmondani a nevünket.
Ezt úgy értem, hogy meg kell mutatnunk a legmélyét annak, hogy kik
vagyunk, mik akartunk lenni és rni lett belőlünk valójában. A szenvedés
mindezt kinyomozza belőlünk, s az eredmény igen gyakran ellentmondó.
De ha keresztényként élünk, akkor nevünk, tetteink és személyiségünk
meg fog felelni annak a mintaképnek, amelyet a szentségi jegy vésett
bele a lelkünkbe. A keresztségben kaptuk nevünket. Ennek oka, hogy
lelkünk mélye e szeritség által le van pecsételve: bele van vésve az igazi
lényünkkel való természetfölötti azonosság, amely mindig megmondja,
milyenné kellett volna lennünk. Keresztségünk, amely alámerít Krisztus
halálába, összegyűjti életünk minden szenvedését: feladatuk az, hogy se
gítsenek a keresztségben kapott azonosság kidolgozásában.

Ha tehát azzá szeretnénk lenni, arnivé Isten akarja, és ha valóban
azzá leszünk, amivé lennünk kellene, akkor a szenvedés kérdése nap
fényre fogja hozni a saját nevünket és Krisztus nevét is, S észre fogjuk
venni, hogy megkezdtük hívatásunk munkálását, amely nemcsak a mienk,
de Krisztusé is.

*
A szenvedést csak úgy szentelhetjük teljesen Istennek, ha a kereszt

ség gyümölcsének tekintjük. Csak akkor van értelme, ha alámerítjük e
szeritségnek vizébe. Csak ez a víz ad a szenvedésnek megtisztító erőt. Csak
a szenvedés mutatja meg világosan, ki az, akit a szenvedésben kell kiala
kítani és tökéletessé tenni.

A szenvedés értelmét tehát ne abban keressük, hogy az valamí ha
tározatlan egyetemes szükségszerűség, hanem abban, hogy saját szemé
lyes hivatásunkhoz szükséges. A bajok nem életem összeütközései egy
fátumnak nevezett vak gépezettel. hanem Krisztus szeretetének szentségí
ajándékai, amelyeket mennyei atyám adott nekem azonosságommal és
igazi nevemmel együtt. Igy mindezt s evvel együtt magamat is Istennek
tudom szentelni, hiszen tudatosítani tudom azt, hogy szenvedésem nem
az enyém: Krisztusnak, a szőlőtőnek szenvedése, amelynek vesszői lenyúl
nak az életembe, hogy gazdag szőlőtermést hozzanak létre, megrészegítve
lelkemet Krisztus szeretetének' borával, s az egész világra kiárasztva ezt
a bort, amely olyan erős, mint a tűz.

*
Ha a szenvedést tartjuk a legnagyobb rossznak és a gyönyört a leg

nagyobb jónak, akkor állandóan abba az egyetlen nagy rosszba elmerül
ve fogunk élni, amelyet megalkuvás nélkül kellene kerü1nünk: ez pedig
a bűn. Néha föltétlenül vállalnunk kell a szenvedést - amely a kisebb
rossz,a:zért, hogy elkerülhessük vagy legyőzhessük a legnagyobb rosz
szat, a bűnt.

Mi a különbség a fizikai rossz - a szenvedés - és az erkölcsi rossz
- a bűn - között? A fizikai rossznak nincs ereje ahhoz, hogy behatoljon
létünk felszíne mögé. Hatni tud testünkre, értelmünkre, érzékeinkre, De
lelkünknek nem tud ártani a másik rossz, a bűn közreműködése nélkül. Ha
bátran, nyugodtan, önzetlenül, megbékélten szenvedünk, akkor mindaz,
ami kívülről megtör, belülről csak tökéletesíteni fog, és - amint láttuk 
egyre jobban önmagunkká formál, mivel arra képesít, hogy hivatásunkat
Krisztusban betöltsük.

*
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A szentek nem azért voltak szentek, mert megvetettek voltak az em
berek szemében, hanem azért, mert kedvesek voltak az Isten szemében.
A szentek nem pusztán a szenvedés által lesznek szentté.

Isten nem teremtett szenvedést. A szenvedést és a halált az ember
bukása hozta a világba. Amikor azonban az ember a szenvedést válasz
totta az Istennel való egyesülés boldogsága helyett, Isten a szenvedést is
olyan úttá tette, amelyen az ember eljuthat Isten teljes megismeréséhez.

Hivatásunk

Mindenkinek hivatása van arra, hogy legyen valamivé: de minden
kinek világosan meg kell értenie, hogy hivatásának betöltéséhez csak egy
személlyé válhat: önmagává.

Mondottuk, hogy a keresztség olyan szentségi jegyet ad, amely egé
szen pontosan meghatározza hivatásunkat: Krisztusban kell megvalósí
tanunk önmagunkat. Benne kell elérnünk azonosságunkat, akivel szent
ségileg már azonosultunk a vízben és a Szentlélekben.

Mit jelent ez? Úgy kell önmagunkká válnunk, hogy Krisztussá le
szünk. Az ember akkor létezik, ha él. Csak akkor él emberhez méltó éle
tet, ha megismeri az igazságot, és szereti azt, amit ismer, és aszerint cse
lekszik, amit szeret. így azzá az igazsággá válik, amit szeret - Krisztus
sá "válunk" az ismeretben és a szeretetben.

Az ember nem teljesítheti igazi hivatását a természetes rendben. Is
ten nagyobb igazság számára teremtette, mint amit látni képes magára
hagyott értelmével, nagyobb szeretet számára, mint amekkorát saját aka
ratával megragadni képes, és magasabb erkölcsi életre, mint amilyet az
emberi bölcsesség valaha is elgondolt.

A test okossága elleneszegül az Isten akaratának. A test cselekede
tei a pokolra juttatnának bennünket. Ha pusztán a test szerint ismerünk,
szeretünk és cselekszünk, vagyis saját természetünk indításainak megfe
lelően, akkor cselekedeteink hamarosan megrontják és tönkreteszik majd
egész lelkiéletünket.

*
Hogy azzá lehessünk, arnivé lennünk kell, meg kell ismernünk Krisz

tust, szeretnünk kell őt és azt kell tennünk, amit ő tett. Sorsunk saját
kezünkbe van letéve; Isten tette le a kezünkbe, s ő adott kegyelmet ah
hoz, hogy megtegyük a lehetetlent is. Rajtunk a sor, hogy bátran és ha
bozás nélkül megkezdjük a ránkbízott munkát, az elénk tűzött feladatot,
hogy úgy éljük saját életünket, ahogy Krisztus élné azt bennünk.

Nem lehet túlbecsülni a bátor áldozat fontosságát az igazság megtala
lásában és megvallásában. Mindennél fontosabb. Nem birtokolhatjuk az
igazságot teljesen, amíg be nem hatolt életünk leglényegébe jó szokások
és erkölcsi cselekedeteink tökéletesedése által. Ehhez pedig súlyos harcot
kell folytatnunk a kísértés ellen; ez a harc megosztja egész lényünket s
önmagunkkal állít szembe kötelességeink ütközése révén. A legnagyobb
kísértések nem azok, amelyek valami nyilvánvaló bűnre csábítanak, ha
nem azok, amelyek a legnagyobb rosszat a legnagyobb jó álarcában kí
nálják fel.

Ezeket a látszólagos javakat éppen mint javakat kell föláldozni, még
mielőtt pontosan megmondhatnánk. vajon jók-e vagy rosszak. Sőt, lehet, .
hogy az, amit föl kell áldoznunk, önmagában valóban teljesen jó. Ez
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azonban nem jelenti azt, hogy föláldozása fölösleges, vagy hogy vissza
vehetjük, mihelyt észrevesszük, hogy nem rossz. Nem: egyéni hivatásunk
betöltése ugyanis megkívánja, hogy ne csak arról mondjunk le, ami ön
magában rossz, hanem mindarról a jóról is, amit Isten nem nekünk szánt.

Ez az áldozat kivételes bátorságot és becsületességet kíván. S nem
tudjuk meghozni, amíg nem valóban Isten akaratát keressük, pusztán az
ő kedvéért. Aki megelégszik azzal, hogy nem követ el ugyan engedetlen
séget Istennel szemben, de ahol semmi sem akadályozza meg, ott mindig
a maga vágyait elégíti ki, az lehet, hogy nem él bűnös életet - de élete
az igazság és hamisság szomorú keveréke marad. Mindig hiányozni fog
belőle az a lelki tisztánlátás, amely meg tudja különböztetni az egyiket a
másiktól. Sohasem fogja egészen betölteni hivatását.

Szeretetünk mértéke

Az igazi szeretet megerősíti lényüknek titkában azokat, akiket sze
retünk: megerősíti önállóságuk, Istenben elmerülésük titkában, szabad
szeretetükben, amellyel szerétnek mindenkit, aki Istenben él.

Ez a szeretet Istenhez vezet, mert tőle származik. Megteremti a lelkek
egységét, amely oly bensőséges, mint Istennel való egyesülésük. Minél kö
zelebb vagyunk Istenhez, annál közelebb vagyunk azokhoz, akik közel
vannak hozzá. Csak úgy tudunk megérteni másokat, ha szeretjük azt, aki
saját lényük mélységéből érti meg őket. Egyébként csak azon föltevések
által ismerjük őket, amelyeket saját létünk tükrében alkottunk.

>I<

Kötelesek vagyunk szeretni egymást. Arra azonban nem vagyunk
szorosan kötelezve, hogy kedveljük is egymást. A szeretet az akaratot irá
nyítja: a másik kedvelése pedig érzékeink és érzésvilágunk körébe esik.
Mégis, ha igazán szeretünk másokat, nem esik túlságosan nehezünkre,
hogy kedveljük is őket.

Ha azt várjuk, hogy némelyik ember szeretetreméltóvá és vonzóvá
váljék, mielőtt szeretni kezdenénk őket, akkor sohasem fogjuk szeretni
őket. Ha megelégszünk azzal, hogy valami hideg, személytelen "szeretetet"
adjunk nekik; amely pusztán kötelességből fakad, akkor nem fogunk az
zal vesződni, hogy megpróbáljuk megérteni őket, vagy hogy rokonszen
vünk egyáltalán fölébredjen. És nem fogjuk igazán szeretní őket, mert ha
szeretünk, akkor hatékonyan akarjuk nemcsak azt, hogy külsőleg jót te
gyünk másokkal, hanem azt is, hogy találjunk bennük valami olyan ér
téket, amelyre válaszolhatunk.

A csönd

Vannak emberek, akiknek szemében csak akkor valóság egy fa, ha
kivágására gondolnak, akik előtt egy állatnak csak akkor van értéke, ha
már a vágóhídon van, akik csak akkor néznek meg valamit, ha már el
határozták, hogy visszaélnek vele, akik észre sem veszik azt, amit nem
akarnak tönkretenni. Az ilyenek nem ismerik meg á. szerétet csöndjét:
mert szeretetük nem más, mint egy másik személy csöndjének megzava
rása saját zajosságukkal. Mivel pedig nem ismerik a szerétet csöndjét,
nem ismerhetik az Isten csöndjét sem, aki maga a Szeretet, aki nem teszi
tönkre azt, amit szeret, akit köt saját szeretetének törvénye, hogy életet
adjon mindazoknak, akiket a maga csendjébe von.

*
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Kell, hogy legyen a napnak. olyan része, amikor a tervezgető ember
elfelejti terveit, s úgy tesz, mintha egyáltalán nem lennének tervei.

Kell, hogy legyen a napnak olyan része, amikor az az ember, akinek
beszélnie kell, mély hallgatásba merül. Értelme nem alkot újabb tételeket.
Fölteszi a kérdést önmagának: mi értelme van mindennek?

Az imádkozó embernek időnként úgy kell imádkoznia, mintha életé
ben először imádkoznék. A terveket kovácsoló embernek időnként félre
kell tennie terveit, mintha mind meghiúsult volna. Ilyenkor új bölcsesé
get kell tanulnia: mi a különbség a nap és a hold, a csillagok és a sötét
ség, a tenger és a szárazföld, az éjszakai ég és a domboldal között.

A szél ott fúj, ahol akar

Isten úgy közeledik értelmünkhöz, hogy eltávozik tőle.

Nem fogjuk őt teljesen megismerni soha, ha azt gondoljuk, hogy fog-
lyul ejthetjük őt, hogy bezárhatjuk saját gondolataink börtönébe.

Jobban megismerjük Istent, ha értelmünk elengedte őt.

lsten minden irányban egyszerre távozik el.
Isten minden irányból egyszerre közeledik.
Bárhol vagyunk, mindenütt úgy látjuk, hogy éppen elment.
Bárhol vagyunk, mindenütt észrevesszük, hogy épp előttünk érkezett

meg.
Nem nyugodhatunk meg sem a keresés megkezdésekor, sem a kere

sés folyamán, sem látszólagos végén. Mert az igazi vég, a mennyország,
végnélküli vég. Teljesen új világ, ahol megnyugszunk a titokban, hogy
Istennek elmenetele pillanatában kell megérkeznie. Minden pillanatban
érkezik, s nem tudjuk, mikor megy el.

Lukács László fordítása

ARVERES

Szegényes útjaim is eloroztad,
egyetlen ösvény sem siet felém;
Uram, az árokparti bodza borzad,
a szél j6sol tenyérnyi levelén:
e tájat még ma el ken árvereznem,
s néhány garas reszket csak két kezedben 'r
Osztasz,szorzol, 'mily égi számológép
csillagrendszereit toloqatotl ?
Beteljesül az ősi és az oly rég
időkben már megoldott szorzatod:
a földet megszorzod az égiekkel,
se számításod mindent ujra megnyer.

Hol rejtezik a bölcs középarányos,
ahonnan számithatnám számsorom ?
Végösszegem, ha gőgömmel határos
a műveletet megfordithatom:
az egyenlítés mégis csak Tenálad;
világodnál nagyobb téttel ki játszhat?

Szabó Géza
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

AZON TÚNÚDTEM TEGNAP

Azon tűnódtem tegnap, hogy mi, vad
gyermekei az Istennek, miért nem
nyugszunk meg végre s élünk boldogan
magunk helyett egymás szeretetében?
A halált esszük s nem az életet.
Az emberiség nem eszmél magára.

• Ezt a világot is úgy látja csak,
ahogy szülője tudta, mondta, látta.

Minden marad tehát a régiben:
harácsolunk és mészároljuk egymást,
leromboljuk, amit más épitett
és mindezekre elvárjuk az áldást.
Igy lenne isten, aki mégsem az,
érdekeink védője, mint a zsoldos,
így lenne ő a bosszú istene
s lenne hűséges a hatalmasokhoz.

Milyen hazugság és milyen ,hamis
reménykedés! De hányan hittek ebben
s hisznek ma is még. A világot és
az Istent én is magamnak szerettem.
Ma már tudom, ,hogy le kell mondani
mindenről, hogy megnyerjünk újra mindent,
hogy az emberhez másként közelebb
nem lehet ó a föld porában itt, ;lent,

és hiszem azt, hogy az élet csupán
mindannyiunk próbája; ,hogy az ember
zaklatott szíve annyiszor telik
meg boldogtalansággal, félelemmel.
Ilyenkor mélyen elszomorodik
s azon tűnődik, mint én, hogy miért nem
nyugszunk meg végre s élünk boldogan
magunk helyett egymás szeretetében.

ALMODO TERMÉSZET

Egymás mellett állnak a vén fák.
A törzsük ráncos, mint öreg
emberek arca. Egy nehéz ág
súrolja lassan a követ,

ami kövéren fekszik itt, ,a
fűben, kiálló részeit
mintegy a föld közé szorítva.
A vadvirágok s méheik

olyanok, mint a nyári álmok,
amiknek spirálmenetén
egész szelíden átszivárog,
hogy szivemben ll!gyen a fény.
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A LEGJOBB ALOM

Levetette ruháját és bebujt
az ágyba, a jótékóny, lágy melegbe.
A szivében érezte még a súlyt,
amely a tompa fájdalommal egy, de

aztán a kézzel fogható világ
eltünt és ő lebegett, egyre szállt csak
az álom pára-rétegein át,
megittasodva annak a .madárnak

a könnyedségével, ki hazatér.
Úgy tetszett, hogy körvonalakká válik
a félhomály s időnként odaér
bizonytalan árnyékához egy másik.

A legjobb mégis az volt, hogy ha
rák módjára odabújt, hova fény se
hatolt, befúrva egészen magát
a mindennapos megsemmisülésbe.

TEGNAP ÉS TEGNAPELŰTT

Az idő, ami mögöttem van,
a tegnapi s tegnapelőtti,

mint a folyó, ami kiáradt,
az öntudatomat elönti.

Feltűnnek a kertek, házak; újra
reggeledik és jön az este.
Minden olyan igazi, mintha
le volna fényképezve, festve.

Milyen különös mondom, mint a
mély álomban, vagy ájuláskor,
de hang nélkül, mivel ilyenkor
csak a szavak értelme lángol,

különben minden mozdulatlan:
a levegő, a napi élet.
Szeretném, hogyha énekelni
kezdenének el aszirének,

hiszen már oly sokat bolyongtam,
magamon túl sosem haladva,
hogy legjobb, ha eszemet vesztem
és rákönyökölők a napra.
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Szegzárdy-Csengery József

MOZAIKOK SZABÓ LŐRINC ARCKÉPÉHEZ

Szabó Lőrincet 1945. áprflisában ismertem meg. Akkoriban a Külügyrní
nísztériurn kulturális osztályán dolgoztam. mínt francia referens, s kann laktam
a Pasaréten. Az ostrom azonban kivert Iakásomból. Ideiglenesen egyik rnínísz
tériumi kollégám lakásán húzódtam meg, a szomszédos Volkrnann utcában. Ap
rilisban valamilyen igazolásra volt szükségem, amelyet a háztömbparancsnok
nak kellett kiállítania.

- Ki a háztömbparancsnok ? - kérdeztem vendéglátóimat.
- Szabó Lőrimcné, az író felesége - hangzott a válasz.
Igy indultam el, egy hirtelen felmelegedett áprilisi esten, a Voltomann utca

8. számú ház felé, amelynek első emeleti négyszobás lakásában a költő lakott.
Szabó Lőrincet akkoriban már látásból ismertem. Ott voltam 1937-.1ben, a Kis
faludy társasági székfoglalóján s többször láttam őt, 1944. nyarán a hűvösvölgyi

villamoson magas alakjával, kissé hajlott hátával, hadnagyi egyenruhában, ak
tátáskával a hóna alatt.

Becsongettem. A kinyíló ajtó mögött egy buddhista szerzetes szigorú, szem
üveges aszkéta-arca jelent meg: a költő nyitott ajtót. Bemutatkeztam és el
mondottam jövetelem célját, ő barátságosan beinvitált és leültetett dolgozó
szebájában.

- Nagyklára itt v,an valahol 'a szomszédban, - mondta közvétlenül - de
hamarosan előkerül; foglalj helyet és várd meg.

Telkintetem végigsíklott a szobán. A hosszúkás, nagy szobát valósággal ki
bélelték a könyvek; három f'alát, még az ajtó fölött is, könyvekkel és folyó
iratokkal dúsan megrakott polcok borították. Az íróasztal mai helyén, a Volk
mann utcára néző ablak előtt állott. A szoba legfőbb ékessége, Rippl-Rónai ra
gyogó arcképe, amely a fiatal, huszonhárom éves Szabó Lőrincet ábrázolja téli
kabátban, bohémes, homlokba hulló fürtökkel, az íróasztallal szemköztí falon
függött, könyvek közé ágyazva. Az íróasztalon könyvek és kéziratok s egyetlen
fénykép: Babitsé. A könyvespolcokon apróbb tárgyak s néhány fénykép, az
egyik Babitsot és Juhász Gyulát mutatja együtt, könyvet olvasva, a másik
Carriére híres, álomszerűen szép Verlaine-portréját. Az íróasztal mögött, az
ablak melletti falon babérkoszorú, az egyik könyvespolcon pedig Stefan George
gipszbe öntött keze pihent.

Az első beszélgetés szavai már átszitáltak az agyarnon, csak tartalmukat
tudnám vísszaadní. Ha jól emlékszem, Szabó Lőrinc rögtön, az első percekben
elmondta, hogy egy szovíet százados, 'I'emirkul Umetoli, a kirgiz költő men
tette meg házát és könyvtárat a pusztulástól. Tőle kapta azt az orosznyelvű

menlevelet is, amely kinn, a lakás ajtaján függ s amely "Szabó Lőrincet, a
demokratikus költőt és családját" a Vörös Hadsereg pártfogásába ajánlja. A
társalgás csakihamar feloldódott, s közös barátok és ismerősök után kutatva, az
irodalom felé fordult. A költő elmondta, hogy még Pest ostroma alatt, a pin
CéIben kezdett el Puskin és Lerrnontov verseket fordítgatní a Bodenstedt-féle
német fordítás segitségével, rnert oroszul nem tud, s hogy ma is Puskin és
Lermontov fordításokon dolgozik. Félóra múlva megjött a ház asszonya, s a
kért igazolvány pillanatok alatt megszületett. Megköszöntem. fölálltam és men
ni készültem. a költő kikísért.

- Gyere el máskor is - mondta kedvesen és közvetlenül az előszobában,

ne csak akikor, ha igazolványra van szükséged; bármikor, ha éppen erre jársz,
akár ötletszerűen is.

A hívast komolyan vettern s nyolc-tíz nap múlva ismét becsöngettem, S
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attól kezdve négy éven át, 1945. tavaszától 1949. őszéig, néhány rövídebb-hosz
szabo hűtlenségemet nem számítva, ha nem is míndermapos, de - ha szabad
így mondanom - mímdenhetes vendége lettem a költő vendégszerető ottihoná
nak, Ezek a nehéz, küzdelmes esztendők volbak Szabó Lőrinc legtermékenyebb
évei. Hosszú hórnapokon át mínden anyagi támogatás, minden biztos vagy ál
landó jövedelem nélkül, filléres gondok közt őrlődve dolgozott versein és for
dításaín, fölemésztve, fölégetve. eltékozolva s mégis újjáteremtve és megsok
szorozva önmagát az írás emberfeletti gyötrelmében és gyönyörűségében. Ezek
ből az évelkből való, egy-két korábbi fordítás kivételével, az Örök barátaink
második kötetének jóformán egész anyaga, a költő valamennyí Puskin, Ler
montov és Tyutcsev fordítása, az átdolgozott és tökéletessé csiszolt Shakespeare
SZOTIJettek nagy része, számos Burns, Goethe, Shelley, Poe, Browning, Verlaine,
Francis Jammes, George és Yeats fordítás s annyi más vers, régi és modern
költők, Ronsard és Rilke, Laíontaine és Walt Whitman. S ezekben az években
született meg csodálatos lírai önéletrajza, a Tücsökzene. Ma már bevallhatom,
hogya költő minden emberi közvetlenségc és barátsága ellenére is éveken át
azzal az érzéssel léptem át dolgozószebája küszöbét, mmtha a Költészet, a
Poézis szentélyébe léptem volna s ott akaratlanul is egy titoknak, egy ki nyi
latkoztatásszerű látomásnak lennék részese és szemtanúja. Micsoda órák vol
tak azok ott, íróasztala előtt, szemben vele, néha egy fél délelőttőn vagy fél
délutánon keresztül, míközben ő új fordításaiból olvasott fel, szokása szerint
Iassan, kissé monoton hangon, sohasem de'klamálva, egy-,egy pillanatra föl
fölemelve tekintetét a kéziratból s egy láthatatlan pontra szegezve, s ideges,
szép és hosszú ujjaival - szenvedélyes gyorsíró - néha gyorsírásjeleket raj
zolva a levegőbe. Hány versét és hány fordítását hallottam így - százötvenet ?
kétszázat? - ma már nehezen tudnám megmondani. Egy ilyen délelőtt emléke
leülönösen tisztán él bennem. A dolgozószoba nyitott ablakán át napfény és
meleg áradt be, künn már a koranyár zümmögött és illatozott. Ezen a délelőt

too vers vers után csendült föl, a költő kizárólag Puskin-fordításaiból olva
sott. Egyik - az Almatlan éj - egészen elbűvölt varázsos hangszerclésóvcl,
nem tudtam betelni vele, megkértem, olvassa el mégegyszer. Mcsolygott s kész
ségesen elolvasta másodszor is, láthatóan örülve a sikermek.

Hallottam - 'a rádióban - az öregedő Babitsot is verseket olvasni: beteg
torokkal, ziháló tüdővel s különös, éneklő hanglejtéssel mondta a Jónás könyve
zord, biblikus proféciáit. S hallottam Kosztolanyit is, többször is, először gim
nazista koromban, a harmincas évek elején, a szegedi városháza dísztermének
karzatjáról ; s ma is hallom, 'amint raccsolva, zengzetes r-eit görgetve, átszelle
mült pátosszal szavalja a Zászló, az Életra-halálra s az Ilona sejtelmesen fuvo
lázó sorait. De ez most egészen más volt. Mintiha ő, Szabó Lőrinc teljesen el
tünt volna a szöveg mögött, úgy mondta, szinte személytelenül, alázatosan és
egyszeruen a verseket s felejthetetlen, lassú és monoton hanghordozásával is
mindig a szöveg belső, értelmi szépségét emelve ki, azt a metrikánál is lénye
gesebb belső zenét, amely szárnyaira veszi és megrendíti a verssorokat. Fe1
olvasásári ott remegett még az írás perceinek friss, meleg párázata. Amíg a
verseket olvasta, minden idegszálával a szöveghez tapadt, együtt nőtt, együtt
élt és lélegzett vele s olyan mélyen átélte azt, hogy nem egyszer könnyezett
vagy sírva fakadt. Emlékszem, így volt ez, amikor George Zwiegespriich im
Schilfe - Párbeszéd a nádasban - című versének frissen készült fordítását
olvasta fel felesége és leánya előtt.

Délszender után, amikor legszebb dalaim síkerülnek
s zizegő levelek: aranyán gyorsan csavarul a folyondár
s karileázva a bokrokat ily remegő ragyogás szöví egybe,
mért buksz föl elém örömömre leselgve ma is a habokból ?
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- kezdte olvasni a verset s hangja már az első soroknál váratlanul elesuklett.
- Hogy lehet valami ilyen emberfelettien szép, mint ez a George-vers? -

kérdezte, s aztán, pillanatnyi szünet után, ismét előlről kezdte s elolvasta az
egészet.

Egy-egy nyelvi telitalálatának úgy tudott örülni, mínt egy gyermek. Em
lékszem. hogy ismételgette egyetlen Elisabeth Barrett - Browníng-fordításá
nak, a Hov do I Love thee - a Hogy szeretlek ? - kezdetű azonettnek egyik
sorát: "Szeretlek a köz:nap szükséglete fokáig ..." - Ez jó - mondta - éppen
azért, mert köznapi, mert tárgyias, mert realista... S emlékszem, mennyíre
szerette s milyen belső elégtétellel mondogatta a Tücsökzene s A huszonhato
dik év néhány nagy versét is, a Tücsökzenéből a Ketten a strandon címűt, me
Iyet főleg csodálatos, furcsa versindító képéért szeretett:

Mikor Hal-Ősöm kimászott a part
láz-mocsarába és járni akart -

vagy A huszonhatodik év 98., 104., és 117. szonettjét, különösen az Omw szirt
rőL című 104. szenett gyönyörű sorait:

szirtemről (omló szirt! halálod éve !)
érzékeink és tudatunk cseréje
szüntén, csak nézek az örök időbe

IS elnémít látni, hogya végtelen
zajlásban mínden, ami volt, mílyen
tökéletesen jelentéktelen.

Felolvasása közben, két vers között, szívesen beszélt műfordítóí elveiről is.
- Hajszálpontosnak kell lennem, - mondta egyszer - a fényt pontosan

annyi fénnyel, a tejszerű homályt annyi tejszerű homállyal kell tordítanom,
amennyi az eredeti versben van.

S nemcsak az irodalom nagy kérdéseiben, az apró dolgokban is végtelenűl,

pontos, körültekintő, sőt aggályos volt. Hogy tudott, mennyire szívből és őszin

tén tudott bosszankodni minden kis saitóhtbán, egy-egy felesleges vesszön.
vagy ékezeten is, 'ami egyik-másik könyvébe roppant gondossága ellenére is
becsúszott. Az ilyen dolgokban nem ismert tréfát vagy könyörületet. Minden
könyvéből, amellyel megajándékozott, előttem gyomlálta ki, gondosan és Iel
kiismeretesen a sajtóhibákat. Fejből tudta, oldalszám és sorszárn szerint, hogy
a nyomda hol vétkezett.

Amikor az Örök barátaink második kötete napvilágot látott, figyelmeztet
tem, hogy a kötetben egy olyan Keats-szónett is szerepel - Ha rádöbbenek,
hogy meqtuünatot« - amely már az Örök barátaink első kötetében is meg
jelent.

- Az nem lehet - hördült fel, méltatlarrkodva és haragosan. IS már futott
is a könyvtárszekrényhez. hogy megcáfolja a képtelen vádat.

De nem tévedtem: a Keats-szónett ott volt, valóban benne volt az Örök
barátaink mindkét kötetében, az elsőben és a másodikban is, megborítva az ő

"szerke;ztési elveit". A költő kétségbeesetten roskadt karosszékébe.
- Mondhatom, kellemes vendég vagy - csipkelődött - kedves dolgoikat

mondogatsz,
De éreztem, hogy ugyanakkor hálás is a jigyelmeztetésért.

•••
Ezermester volt, az anyag megszállottja, szerelmese, Nemcsak a vers tit

kaihoz értett míndenkí másnál jobban, hanern aházkörüli munlka mínden apró

533



csínjálhoz-Jbínjához is. Láttam őt tüzelőt készíteni, fát aprítani a pincében, el
'romlott villanycsengőt javítani, kályhacsöveket reparálni. S milyen szaksze
rűséggel és szenvedéllyel végezte ezt a mindennapi aprómunkát, micsoda gond
dal és körültekintéssel, mílyen féltő szerétettel hajolt a lenézett anyag titkai
fölé ez a nagy lélek, mintha szavaik nélkül is csak arra akart volna tanítani,
hogy egy jó tűzrakáshoz éppen annyi műgond és szeretet kell, mint egy jó
vers megírásához. Emlékszem, mílyen boldog, szinte gyermeteg büszkeséggel
rnutogatta éveken át vendégeinek színésznőlánya, Gáborjáni Klára szooájában
a megjavított üvegablakot, amelyet ő illesztett és ragasztott össze számtalan
kisebb-nagyobb darabból. Különösen az üveg tiszta és áttetsző csillogását sze
rette. Egy vacsorára is emlékszem: az asztalon üvegcsészék. üvegtányérok. üveg
tálak, s ő kedvesen magyarázza vendégeinek az üveg porcelánnál is nemesebb
és átszellernültebb szépségét ...

.. ....
Gyökerei Debrecenig nyúltak vissza, bihari és tiszántúli református papok

ivadéka volt ő, kételyeiben és hitetlenségében is hű fia "a kálvinista Rómának".
Egyszer a fürdőkádból ugrasztottam ki váratlan Iátogatásomrnal. Egyedül

volt otthon, néhány törülközőt csavart maga köré s már jött is ajtót nyitni.
Beínvítált a fürdőszobába, széket hozott, azt háttal a fürdőkádnak állította. 
Ne nézz rám, mert szégyellern magam - és leültetett. Ű meg visszabújt a
meleg vízbe.

- Szoktál énekelni fürdés közben ? - szegezte mellemnek, pontosabban
hátamnak a váratlan kérdést, míközben folytatta a tisztálkodást.

S aztán válaszom után:
- En míndíg a kádban borotválkozom, s közben protestáns zsoltárokat

éneklek.
Később, hónapok múlva, amikor a Tücsökzene megjelent, a kötetet lapoz

gatva megtaláltam azt a "tücsköt" is, amely reggeleinek ezt a visszatérő pilla
natát énekli meg.

Féltékenyerr számontartott nunden színt, minden értéket, amit Debrecen
adott az országnak.

- Láttad már Medgyessy kiállítását? - kérdezte egyszer, váratlanul. 
Okvetlenül nézd meg. A legnagyobb élő magyar szebrász.

......
Szegénységében is bőkezű volt, gesztusaiban elegáns és nagyvonalú.
1948. nyarán néhány napot töltöttem Törökországban. Hazajövet száz da

rab török cígarettával kedveskedtem a költőnek, aki akkoriban még nagy do
hányos volt.

- Kávét nem hoztál? - kérdezte komoly arccal, tréfálkozva és ugratva
engem. - Hozhattál volna legalább egy kiló kávét is. Várj, most én adok ne
ked valamit.

S azzal a könyvtárszekrényhez lépett, amelynek alsó polcáról hatalmas kéz
katköteget emelt ki. Néhány pillanatig lapozott benne, azután átnyújtott egy
papír'lapot, Elolvastam. Babits kézírása volt, a híres Baudelaire-szonett, a
Guignon jóismert magyar fordítása: "Ily célnak vinni terheit Sisipihus bátor
sága kéne ..."; a kézirat hátlapján a következő feljegyzés ugyancsak Babits
kézfrásával: "Magyar nyelven e regény az első Meredith kötet." Alatta Tóth
Arpád ceruzaraíza: egy rejtélyesen rnosolygó Buddha-fej.

A Babits-Ikéziratot, amelyet száz török cígarettáért kaptam tőle, legdrá
gább emlékeim között órzöm.
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DévélIlyi Iván

CSONTVÁRY TIVADAR

A negyven esztendeje halott magyar festő, Csontvary Tivadar napjainkban
egyre jobban a komoly figyelem és a tüzetes vizsgálódás középpontjába kerül.
Ugy látszik, végre megkapja az utókortól azt az elégtételt, amelyben életében
nem részesült, sőt még jódarabig halála után sem. Az 1958-as brüsszeli világ
kiállításon festményei egyaránt kiváltották a műtérténészek, a művészek és a
közönség elismerését. A modern rnűvészet ötven esztendejét bemutató kiállí
táson Cézanne, Matisse, Braque, Picasso képeinek társaságában főhelyen füg
gött Csontváry egyik legköltőíbb alkotása, a "Tengerparti sétalovaglás", amely
előtt rnindig állottak elragadtatott nézők, Nagyon sokan, látva a nagy nemzet
közi kiállításon Csontvárvnak ezt a főművét, a magyar pavilont is felkeres
ték, ahol Csontvárvnak újabb három festrnénye volt látható, (A budapesti
Nemzeti Galéria kitüntetést is kapott Csontvárv alkotásainak Brüsszelben való
bemutatásáért.) A "Prisme des Arts" és más tekintélyes művészeti szemlék
cikkeiből kitűnik, hogy Csontvary műveinek megismerése revelációként hatott
mindazokra, akik szembetalálkoztak a magyar művész festményeivel. Itthon
pedig Ybl Ervinnek jelent meg könyve róla. A hazai és külföldi elismerés
megkésve érkezett fénysugarai olyan művész alakjám és életművére hullanak,
aki a köztudatban alig ismert, illetve félig- és félreismert.

Anekdoták hóbortos hőse

Mielőtt megpróbálnők Csontvárv egyéníségét és rnunkásságát jellemezni,
a közkeletű. magát mlndmostanáig erősen tartó, torz és egyoldalú Csont:váry
képről kell néhány szót szólanunűc. Se szeri, se száma azoknak a tréfás törté
neteknek. anekdotáknak. amelyeknek kőzéppontjában a bolond festő, Csont
váry alakja áll. A századforduló művészeti életének legtöbb królIliJkása (Lázár
Béla: tróik és művészek között, Herman Lipót: A művészasztal, stb.) bőségesen

kiaknázta különös életrajzát és viselt dolgait Kosztka MiJhály gyógyszerésznek,
aki élete derekán ecsetet fogott a kezébe és felvette a bizarr Csontvárv mű

vésznevet. Különc egyéniség, megszállott művész, sőt kétségkívül pszichopatho
logikus lélek volt, aki minden gesztusával kiritt embertársai közül, A Csont
várvról keringő történetek jelentős részben hitelesek voltak, azonban a portré,
amely belőlük összeáll, egészében mégis félrevezető és hűtelen.

A ma is népszerű históriák hőse egy öregedő, hórihorgas, kopott ruházatú,
külsőleg és belsőleg egyaránt Don Quijoteszerű dilettáns piktor, tele világmeg
váltó tanokkal, rögeszmékkel. az együgyűséghez közel [áró naívítással, dicsek
véssel, nagyzolással. Hogy rnűvészek és közönség így látta, ehhez az alapot
maga a festő szolgáltatta.t

•
• Azt mesélte magáról, hogy fiatal korában egy titokzatos hang közölte vele: a világ

legnagyobb festője lesz, még Rafaelt is felülmúlja. A természetet "életnagyságban" akarta
lefesteni. Egyik festvénye 32 négyzetméteres. Végül már a textilgyárak visszautasitot
ták vászonrendeléseit a mammutméretek miatt. II. Vilmost, Ferenc Józsefet, a had-, pénz
és kütügymmísztert, a vezérkart és aparlamentet leveieivel és gyermekded beadványaival
ostromolta. A pénzügyminiszternek azt tanácsolta, az egész ország térjen át a selyem
hernvötenyésztésre, így válik gazdaggá a nemzet. A parlamentet arról értesítette, hogy
rájött a plein-air festészet nyitjára. Az öreg uralkodónak azt üzente a kabinetirodán ke
resztül, hogy ha ínfluenzás, feküdjön ki a napra, így majd gyorsan felépül. (Mindezt
nem destruktiv szándékkal, valamiféle Iróníkus célzattal írta és üzente, hanem lelkes se-
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Ha egyéniségéről, jelleméről őszinte és retusalatlan képet kívánunk adni,
természetesen nem lehet hallgatni extravaganciáíról, gondolkodásmódjának egé
szen az abszurditásig vitt gyakorlatiatlanságáról, bolondériáiról, irreális csele
kedeteiről és elképzeléseíről, hiszen jellemvonásai alkotásaira is rányomják bé
lyegüket. A baj tehát nem az volt, hogy ezek a történetek közszájon forog
tak (hiszen ismételjük: zömmel igazak voltak), hanem az, hogy Csontvary al
kotásairól a figyelmet elterelték. a művész munkásságát beárnyékolták, elta
karták. diszkreditálták.

Ki volt hát Csontváry ? Semmi több, mint egy idegbeteg dilettáns festő,

ahogyan kortársai látták? Mert ne feledjük el, Csontváryt életében - a szó
szoros értelmében - senki sem vette komolyan. Szinyei-Merse és Lechner, az
építész kedvelték ugyan és szívesen látták asztaluknál a Japán kávéházban, de
ők is csak a csodabogarat látták benne. Sokszor szokták emlegetni a Rousseau
le-Douaníer - Csontvárv párhuzamot. Henri Rousseau azonban az élettől ka
pott némi elismerést, hiszen (ha öreg korában is) köréje gyűlt a fiatal művé

szek, Irók tábora (Apollínaíre, Picasso, Max Jacob, Vlaminck, Delaunay, Sal
mon), amely a Finánc képeit solora becsülte. Rousseau úgy halhatott meg, hogy
barátokat és tisztelőket érzett maga körül. Csontvárvnak viszont egyetlen meg
értője sem akadt életében. A volt Japán kávéház emléktábláján ma ott ragyog
Csontváry neve is, de annakidején, amikor odajárt - Szinyeí és Lechner ki
vételével - csak bosszantották őt és derültek rajta, sőt gyakran érzékenyen
meg is bántották Egy időre el is üldözték onnan. A gúnynak, mellőzöttségnek,

közömbösségnek, sikertelenségnek, értetlenségnek ezt a fokát csak egy mega
lomámás, beteg lelki struktúrájú ember tudhatta évtizedeken 'keresztül el
viselni.

Elete, pályafutása

Kosztka Mihály Tivadar 1853-ban született a Felvidéken, Kisszebenben.
Ugyanabban az évben látta meg a napvilágot. mint Vincent van Gogh. Apja,
Kosztka László, gyógyszerész volt; nem hétköznapi ember, aki 65 esztendős

'korában szerezte meg az orvosi díplomát. Az apára jellemző szívósság és min
den akadállval való szembenézés a fiúnak is fő tulajdonsága lett. A különc
ködő 'apa szabadidejében rakéta- és tűzijátékkészítéssel foglalkozott. A szülől

házban agarak, kopók, vízslák, sőt "farkas'kölykők, rókák, baglyok neveltet
tele". A fiú nagyon szerette az állatokat, később festményein is sokszor ábrázol
őzet, madarakat, kócsagot, marhát, kecskét, lovat, kutyát, Mnhály sokat barari
golt az erdőben, játszott, sportolt, vadászott. 'I'ermészetirnádata áthatja egész
festészetét. A gtmnázíumban gyenge tanuló volt, apja kereskedő-segédnekad
j1a, majd a gyógyszerész-szakmát tanulja ki. Katonáskodik is, rövid ideig jog
hallgató, majd hivatalnok, azután visszatér a gyógyszeres tégelvek mellé, Hu
szonhat éves, az iglói gyógyszertár alkalmazottja, amikor ökrösszekér áll meg
a ház előtt. Az állatok "bóbiskolnak", Kosztka egy receptpapírra felvázolja a

gíteníakarással és mély komolysággal.) Az volt a kívánsága, hogy bontsák le a Nem
zeti Színházat, és helyébe építsenek hatalmas kiállítási csarnokot, amely képes az ő

óriásvásznait befogadni. A bejáratnál pedig állítsanak fel néhány tarackot. - Don Quijo
te-Csontváry önhittsége élhetetlenséggel párosult, egy arckép megfestéséért 200.000 K-t
kért az első világháború előtti jó pénz korszakában. Festményei csak együtt voltak el
adók, 5 millió (l) koronáért. Amikor egyik festményéért 40.000 K-t - horribilis összeget 
kínáltak, az ajánlatot gőgösen visszautasította, ugyanakkor nyerskáposztán, szüván, ku
kortcan élt s szegényes ruhadarabokat hordott. Sokáig lehetne még sorolni a hóbortos
festő kijelentéseiről és cselekedeteiről szóló történeteket, de annak bizonyítékául, hogy
Csontváry nem e világra való lélek volt, ennyi is elég.
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jelenetet. Ekkor hallja a szózatot: "A világ legnagyobb festője leszel ..." El
határozza: festő lesz. De ehhez anyagi alapra van szüksége, Ezért még tizenöt
esztendeig szorgalmasan gyógyszerészkedík, jólmenő saját patikára tesz szert.
Elmeháborodottságában míndenesetre "rendszer van", mínt Polonius mondja
Hamletről. A patilffit ezután bérbeadja. és élete végéig a szerény bérösszegből

él, minthogy soha egyetlen festményt nem adott el.

A hallucináció után elutazik Rómába, itt megnézi a Vatikánban Rafael
munkáit. Ezek nem gyakorolnak rá nagy hatást. Megnyugszik, hogy sikerülni
fog tulszárnyalnia az urbinói mestert, Elutazik Párizsba is, szeretne Munkácsy
val beszélni, de nem találja. Csontvárvnak többszöri párizsi látogatása folya
mán meg kellett ismerkednie az impressziorrísták, posztirnpresszionisták, sőt

talán a "na'bik" és "vadak" munkáíval is. Ennek ellenére csodálatosképpen
Muhkácsy volt ,a régi mesterek, és kortársal között az egyetlen művész, akit
magával egyenrangúnak tartott, és akit mélységesen tisztelt.

41 esztendős, amikor 1894-ben megkezdi művészeti tanulmányait HollÓISY
nál Münchenben. "Nagyon elégedetlenül távozott innen" - írja Lyka, Ezután
Karlsruhében tanul, majd Düsseldorfban. egy rövid ideig Párizsban. "Napról
napra, mrként a fa, fejlődésnek indultam" - állapította meg önmagáról, és
evvel tanulmányait befejezettnek nyilvánította.

Bejárta Európát, festette a Tátrában a lomnici csúcsot, az Etnát, a Vezuvot,
Pornpéjí romjait, Boszniában Jajce városát, Sziciliában Taorminát. Míndenütt
a megtestesre méltó "nagy motivumokat" kereste. Mikor Görögországban dol
gozott, a korinthoszí öbölben a szél hatalmas vásznát belesodorta a tengeroe,
Csontvárv utánarohant, s majdnem ottveszett. Európa után Egyiptom, Mezopo
tárnia, Szíria, a Szentföld és India következett. Mindenütt különös események
történnek vele. Damaszkuszban megszólít ja egy ismeretlen ember, aki azt taná
csolja, utazzék Baalbekbe, a nagy templom romjait lefesteni. A vadidegen egy
szavára vette sátorfáját, és Baalbelebe ment. Utolsó tanulmányútja Konstanti
nápolyba vezetett (1913).

Csontvárv első budapesti kiállítása 1905-ben volt, ez teljesen visszhangta
lan maradt. (Ebben az évben volt a nagy belpolitikai válság, a "da,rabont-kor
rnány", stb. és ezek az események a lapok figyeimét elvonták a művészeti ese
ményekről, különösen pedig az ilyen "outsider" festők kíállításaíról.) 1908-ban
az Iparcsarnokban állítja ki munkáít, a "Nyugat" némi megértéssel ír ké
peiről, de a többi krrtíka irónikus és vállveregető. Kiállításának kudarca meg
töri az öreg művészt, tudomásunk szerint 1908-tól kezdve nem fest többé. Har
madik és egyben utolsó pesti kiállítása (1910) ugyancsak közönybe fullad. Élete
utolsó tíz évében alig lép ki Fehérvári-úti műterméből, Nővére, Kosztka Anna
gondozza. Az emberek társaságát kerüli, látogatókat sem enged magához. Élete
végén sokat nélkülözött, (Volt ugyan a háború kitörésekor 60,000 K megtakari
tott pénze, ezt azonban az első felszólításra hadikölcsönbe fektetL) Az utolsó
esztendőkben szénvázlatokat készít egy soha meg nem valósított nagy műlhöz.

Ez "A magyárok bejövetele", amelyet egyik kritikusa találóan "Tivadar festő

apoteóztsáv-nak nevez. Lelki betegsége súlyosbodik, feljegyzései is míndinkább
zavarosak. 1919. tavaszán kórházba szállítják, 1919. májusában - 66 esztendős

korában - végelgyengülésben meghalt. Teteme csontig soványodott volt. (Éle
te utolsó időszakában nyomorúságosan táplálkozott.) Temetéséről semmit sem
tudunk. Nyilván Kosztka Anna és egy-két rokon állhatott a sírgödör mellett.
1919. június 28-án temették el az óbudai temetőben. Sírja már nincs meg, 1953
ban, épp születése centenáriurnán - hamvait ismeretlen tömegsírba helyezték.
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Csontváry és a 'lwrtársak

Evtizedeik távolából nem könnyű megérteni Csontvárvnak ezt a teljes el
szígeteltségét és kiközösítettségét. Kortársa volt Ferenczynek és a nagybányai
aknak, vele egyidőben élt és működött Rippl-Rónai, ekkor szerveződött meg
Czóbel és Kernstok vezetésével a "Nyolcak"-csoport. A "Nyugat" és a "Husza
dik Század" írói is Intenzíven érdeklődnek a modern képzőművészet iránt. A
fiatalKassák Lajos megtalálja az utat Gulácsy Lajoshoz, Tihanyihoz. Csak ép
pen Csontvárv felé nem nyúlik ki egy kéz sem. Ferenczy Károly azt rnondja
fiatal tanítványának, Sassy Attilának Csontvárvról. kiállításának megtekintése
után: "Eddig azt hittem, félbolond, - most látom, hogy egészen az." (Sassy A.
levele.) Rónai Dénes, a magyar fotoművészet kitűnő mestere, Csontvary teljes
mellőzésének és semmiibevételének okát "embersége zavarosságában" látja.
"Csontváry mímdenkor gőgösködő és magát mint művészt mindenki fölé, pl. a
társaságában lévő Szinyelnél is magasabbra helyező ember volt." (Rónai D.
Ievele.)

Bizonyos, hogy Csontvárvnak voltak olyan tulajdonságai, amelyek joggal
sérthették a vele érintkezőket. Elek Artúr szerint viszont "embernek is vonzó
jelenség volt: lelkes idealista, akinek mimden gondolata az örökléten függött."

Ha találunk is mentő körülményeket, el kell marasztalnunk Csontváry kor
társait, mert felületes benyomások alapján itélkeztek, a müvészben csak a
szerénytelen. konfuzus érvelésű esendő embert látták, és nem nyílott rá a sze
mük arra a merőben új világra, amelyet munkáiban Csontvary megteremtett.

A Csontváry-művek sorsa

Amilyen szerencsétlen volt, Csontváry élete, ugyanolyan szeroncsétlen szá
mos jelentős alkotásának sorsa. Munkáínak zömét halála után Gerlóczy Gedeon
építészmérnök vásárolta meg." Sajnos azonban, több Csontváry-művet még
előbb elkótyavetéltek az örökösök. Igy pl. 8 darabra mctéltek szét egy csatake
pet, amelyben török és magyar katonák végvári harca volt látható. A VásZOlIl-
darabokat festőnövendékekvásárolták meg, és ráfestették saját munkáikat. A
kép fragmentumaiból csak kettő került elő. Ugyanerre a sorsra jutott "Passió
játék" c. képe is, amelyet 16 részre szabdaltak. Ebből is csak két kocka maradt
meg. A két (egyenként 60X50 cm-es) részlet alapján a "Passiójáték"-ban Csont
váry egyik Iegdrámaíbb kompozíciójának megsemmisülését fájlalhat juk.

Összes műveinek eleddig egyetlen kiállítása 1930-ban volt az Ernst-múze
umban. Ezen a kiállításon 70 képe szerepelt, A második világháború alatti
időkben szárnos Csontváry-kép esett a bombázásoknak, az ostromnak áldoza
tául. A felszabadulás utáni első években pedig több Csontváry-rnű kikerült
külföldre. 1930~ban még 70 Csontváry-képről tudtunk, ma már csak mintegy
40-rol. Főműveinek nagyobbik része szerencsére megvan. Kiállításuk a nagy
méretek miatt nehéz, mert hatalmas helyiségekre lenne szükség, Az illetéke
seknek azonban erre mégis mihamarabb módot kellene találniok. A technikai
akadályokat el kell hárítani, hogy ne tartassanak már sokáig véka alatt annak
a művésznek alkotásai, aki - Vaszary János szavai szerínt - "a legnagyobb
magyar festő volt".

A Csontváry-irodalom

Csontvárvról életében kevés írás jelent meg. A "Pesti Hfrlap" 1908. nov. 4-i
számában Kémi-Kovács László tréfálódzik Csontváry művészete fölött. Vala-

• Ezúton mondok köszönetet Gerlóczy Gedeon ny. professzornak, hogy a birtokában
lévő Csontváry-képek többszöri megtekintését lehetövé tette, és felvilágosításaival mun
kámban segítségemre volt.
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mivel megértöbb "Az Újság" kritikusa, Nyitrai József. (1908. nov. 4-i szám.) Az
értetlen megjegyzések mellett néhány elismerő félrnondat is van a cikkecske
ben. Azt írja, hogy cédrusát a művész "apokaliptikus hangulatba tudja beállf
tem", Csontváry "ősnaivitásáról", "egyéniségének hímporáról", "különös és sa
játos tehetségről" beszél. Azonban ez a viszonylag jóindulatú cíkk is enyhe
gúnyolódással ér véget. Feleky Géza "Nyugat"~beli cikke objektív és kellő ítélő

képességa-e valló. (1910. évf. 863-864. old.) Sok fenntartással ír Csontváryról, de
az elméskedő hang távol áll tőle. "Egész technikája nagyon kezdetlegesnek,
roppant elmaradottnak látszik, és mégis néha értheteilen ügyességek sikerül
nek neki. Az alkonyatba belevilágít egyablaksor úgy, hogy szinte keressük a
kép rnögött a gyertyát, .... vagy a giccsfestők ismert itáliai alkonyata egy
szerre teljes pompájában ragyog felénk."

Az első Csontváry-monográfia írója Lehel Ferenc volt. (Amicus, 1922.) Ez a
könyv, kibővített szöveggel, sok képpel, új kiadásban jelent meg 1931-ben.
-Lehelnek, mint Csontvárv felfedezőjének. nagyok az érdemei. Könyvei azért
is becsesek, mert bőven idéz Csontvary írásaiból, és oeuvre-katalógust is nyújt.
(Ha nem is teljeset.) Sajnálatos, hogy a szöveget erősen vitatható és erősza

kolt stílusmorfológiaí teóriával tűzdelte tele. - Igen értékes és figyelemre
méltó az, amit Kállai Ernő és Genthon István í:rnak az új magyar festészetről

szóló könyvejkben Csontvárvról. Nagy Zoltán könyvének vonatkozó része nem
sok újat mond, Rabinovszky Máriusz tanulmánya ("Új szín" c. folyóirat, 1931.
máre.) inkább költői hevületű, míntsem konkrétan elemző. Franccis Gachot
Csontvárvról szóló kis könyvében (L'Art Hongrois, Új Idők kiad.) a művészt

kimagasló meaternek nevezi, akinek "művein az idők nyoma sohasem fog meg
látszani", Hamvas Béla és Kemény Katalin "Forradalom a művészetben" c.
közös könyvükben (Misztótfalusi kiadás) megállapítanak a magyar festészetben
egy ún. "igazságkel'eső" vonalat, amelynek ielfogásuk szerint főbb Iáncszerneí:
Ferenczy, Csorrtváry, Gulácsy, Derkovits. Ok az előfutárai a szerzők szerint
Vajda Lajosnak, és az absztrakt, valamint szürrealista magyar festőknek.

Bernáth Aurél, a kiváló festő és író "Irások a művészetről" c. könyvéb-em
(Dante kiadás, 1947.) Csontváry életművét szinte teljesen elutasítóan ítéli meg.
azt fejezve ki, hogy Csontvárvnak csak egy-két maradandó műve van, a többi
a fe1bomló, lelkibeteg agyvelő kóros terméke. A legutóbbi Csontváry-tanul
mány a "Műterem" 1958. évi 2. számában jelent meg, Ka:mpis Antal tollából.
A szerző egy Csontváry-levél kapcsán a festő alkotói módszeréről tesz érdekes
megállapításokat.

Betegségének kérdése és la dilettantizmus vádja

Csontvary működésével kapcsollatban hamar felmerül betegségének termé
szete és foka, betegségének rnűvészetére való hatása, valamint a kontárság,
technikai ügyefogyottság, tehát a dilettantizmus vádja.

Idegbeteg volt, scihizofréniás. Ez kijelentéseiJből, cselekedetefből, írásaitból
és - bizonyos mértékiig - műveiből egyaránt megállapítható. "Csontváry hal
lucinációkkal ~ísért tudathasadásos folyamaton esett át. Hallucinációi azonban
nem váltak üldözésessé. s így nagyzásos téveszméi szocializálódhattak," (Kampts
A.) Ha két nyomtatásban is megjelent röpiratába beleolvasunk, azokban a rend
ellenes agyrnűködés jeleire bukkanunk. Egyik röpiratat "Energia és művészet,

a kultúrember tévedése", - a másik: "A Lángész, ki lehet és ki nem lehet
Zseni ?" Ezekben az írásoktban sok logíkátlanságot, kusza, homályos gondolatot
találunk. A rapszódikus tárgyalásmód, a logikai fonál élvétése egyrészt Csont
váry betegségéből következík, másrészt viszont abból, hogy a művész sokmin
dent mohón összeolvasó, de a szerzett tudásmennyíséget kellőképpen fel nem
dolgozó, tehát rendszertelen műveltségű ember volt. Meglepő azonban számos
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gondolatának értéke és nemessége. tgy pl. a művészet feladatáról igen magas
erkölcsiségre valló elképzeíései voltak, amelyek közel állanak Tolsztoj elveihez.
Ugyanakkor sok szépség, költőiség van ezekben a röpiratokban. Ki lehet Zseni?
- teszi fel a kérdést, és leírja önmagát: "... aki mindenütt és mindenben kö
telességtudó volt, kitartó, fáradhatatlanul buzgó, ... aki a nagy világíseneret
után vágyott, sokat utazott, aki eredeti volt mindenben, ... aki le tudott mon
dani rnindencől, gazdagságot, hatalmat nem irigyelt senkitől, aki folyton küz
dött önmagával ... s önmagával megelégedve nem volt, aki láthatatlan ihlettől

minden ismeretnek az ismeretét sejtette, aki a Világ Mesterériek a sugallatát
követte, aki a láthatatlan intelemre indult világismeretre." Tisztaság és ettkai
emelkedettség csendül ki ezekből .a - néhol gyarlón megfogalmazott - sza
vakból.

Bernáth Aurél álláspontja szerint Csontvary festői stílusán eluralkodott a
betegség, ezért munkássága számunkra, az "épek" számára érthetetlen és ide
gen. Bernáth felfogása nézetünk szerint Csontváry műveínek zömére és javára
nem vonatkozhat. Tudjuk, hogy számos nagyszerű művész (Blake, Hölderlin,
C. F. Meyer, Gogol, T'rakl, Gulácsy, Juhász Gy. és folytathatnánk a fájdalmas
sort) lelkibeteg volt. Azonban zsenijük urrá lett a kóron, legyőzték betegségü
ket, legalábbis legkiválóbb alkotásaikban. "Mert nemcsak lefelé van út a de
generációban, hanern ritkán, az összetevők különösen végzetes összetalálkozása
folytán, vannak bizony úgynevezett dégénéré superíeur-ök" - írta Juhász
Gyula. Lehet, sőt valószínű, hogy Csontvárv fantáziájának vakmerő szárnyalása,
asszociácíóinak újszerűsége, vízióinak ereje és gazdagsága, mindaz, ami kiteszi
művészetének egyedülálló varázsvilágát. összefüggésben van szomorú betegsé
gével. Ha ez így van, betegségét is művészete szelgájává tudta tenni. Bernáth
nézeteiből annyit tudunk magunkévá tenni, hogy a rnűvész életének bizonyos
szakaszaiban, betegségéből eredően, alkotóereje meggyengült. E periódusok szív
fájdító emlékei gyenge művei. A betegség egyre mélyebbre fészkelte be magát
agyvelejébe. hogy élete végén azután Ibsen "Kísértetek"-jének Alving Oswald
jára emlékeztessen,

Gyakori vádpont volt (különösen kortársai részéről) állítólagos dilettaritíz
musa. Csontvárv nem volt dilettáns, de autodidakta sem. Rendszeres mester
ségbeu képzésben volt része. 'I'echníkaí ismeretei kétségkívül nem mérkőztek

egy Székely Bertalanéval. egy Benczúréval. de felkészültsége elég volt ahhoz,
hogy lelke látomásait tökéletesen ki tudja fejezni. Elek Artúr arra mutat rá,
hogy rajzi készsége, biztonsága fogyatékos volt ugyan (egyébként Cézanne-é
is, mint ezt Genthon L is megállapítja Cézanne-könyvccskéjében), azonban
"festeni, a színekkel bármi egyre jobban tudott, míndenesetre annyira, hogy
csodás színelképzeléseit, elragadó naplementéit és finom levegőhangulatait hi
ánytalanul meg tudja érzékíteni. A képzelet és az érzés akkoro volt benne, hogy
a tudás hiányait szinte láthatatlanná teszi képein."

Művei. Munkásságának első (periódusa

Művészí tevékenysége két periódusra tagolható. Képeit se nem szignálta,
se nem keltezte, így munkáinak pontos kronológíája csak hozzávetőlegesen ál
Iapítható meg. Munkásságának első szakasza kb. 1892-től kb. 1903-ig tart. Tu
domásunk szerint első olajfestménye az "Almát hámozó öregasszony", amely a
90-es évek elején keletkezhetett,

Azokat a Csontvárv-műveket, amelyek ebben a mintegy 10 esztendeig tartó
időszakban születtek, még a hagyományos múvészí kifejezésmódhoz való több
kevesebb ragaszkodás jellemzi. Már 1903 előtt is igen jelentős művész volt. Ha
pályája ekkor megszakad, festészetünkben korai alkotásai alapján is jelentős

hely Illetné meg a mestert. A 90-es évek végén és századunk első egy-két évé-
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ben már olyan kiemelkedő műveik kerültek ki a keze alól, mínt az "Önarclkép'"
(Nemzeti Galéria), a "Hajósz,erencsé'tlenség", a "Hitszónok" és a "Fohászkodó
Üdvözítő".

Az "Önareképet" valószínűleg a millenium évében, Münchenben festette.
A képen alkotás közben látjuk a művészt. Balkezével a vásznon igazít valamit,
jobbjában ecsetele és paletta. A tekintet nem a vászonra irányul, hanem a
kép nézőjére. Elszántság, dacos magatartás sugárzik a szemekhől, amelyeknek
környéke vörös, gyulladásos, Azt a festőt látjuk, aki elhatározta, hogy túlszár
nyalja Rafaelt. Tudja, hogy élete derekán jár, nincs túl sok ideje már hátra.
Hallatlan energiát, félelmetes eltökéltséget sugalló kép. 1896~ban festették, ami
kor művészetünket a dagályos millenáris hangulat borította el, és amikor a
nagybányai festők is még csak legelső lépéseiket tették meg.

A "Hajószerencsétlenség" kb. 1902-ből való. Bárkát ostromolnak az elemek.
A kornpozició némileg emlékeztet Zichy Mihály "Mentőcsónak" c. képére. A
vászon síkjának kétharmadát a hajóorr és a végveszélyben lévő emberek cso
portja tölti ki. A felhők feketék, sötétség van, vihar dühöng. Sirályok sikoltoz
naik a hajócska fölött. A dereglye fara kezd alámerü1ni, a hajó orra felemel
kedik. A "rengő padlaton" egy nő imádkozik, a másik magához szorftja gyer
mekét. Egy öregember, felhagyva minden reménnyel, halálraváltan fekszik a
recsegő deszkákon. Miközben a hullámok magasra csapnak, egy feketekalapos,
szakállas, papi külsejű személy felemelt kézzel nyugalomra inti társait. Ha kü
lön-külön vizsgálnők a kép elemeit, találnánk elnagyolt vagy fogyatékosan
megoldott elemeket (pl. a középen álló asszony teátrális, pózos gesztusa), a kép
maga egységében és összhatásában mégis szuggesztíven kifejezi a rettegés, a
félelem, a veszendőség fojtogató hangulatát.

A "Prédikáló szerzetes" (vagy "Hitszónok") 1900. körüli festmény. Öreg,
kopasz, őszülő szakállú, erősmetszésű orrú, égő te'kintetű, komor, rnéltóságtcl
jes arckifejezésű barát prédikál. Balkezében kdnyitott könyv, jobbját indula
tosan és figyelmeztetöen emeli a levegőbe. Az arca művészien fejezi ki a híveit
oktató és intő pásztor aggódó lelkiállapotát. Az alak, a kézfejek, a felemelt
karról visszahulló- köntös, a kódex megfestése gondos, elmélyült, alapos munka,
a legszigorúbb naturalista kívánalmak szerint is kifogástalan. A képet dina
mikus kompozíciója mégis felülemeli a szenvtelen, száraz előadásmódori. A kis
sé balra dőlő test a szerzetes extatikus, savonarolai lelkiállapotát fejezi ki.
Expressziv realizmusnak nevezhetnőkazt a szemléletet. amelyben Csontvárynak
ez a képe és egyéb ez idő tájt keletkezett képei fogantak.

Mumkásságánakelső szakaszát mintegy lezárja az 1903-ban festett "Fo
hászkodó Üdvözítő". Krisztus szabad térségen, felemelt karokkal, egymaga áll.
'I'ávol a háttérben egy-két fa, épületek, néhány ember. Krisztus öltözéke szé
les, lágy redőkben hull alá. A kép megformálása nagyvonalúbb a Szerzetes
nél, a kezek, az arc, a haj, a szakáll, a drapéria megfestése nem olyari részle
tező. Krisztus teste egy kevéssé megdől, ajkai imára nyílnak, arcán végtelen
átszellemültség tükröződik. A magyar festőművészet Knísztus-ábrázolásai kö
zül ez az egyik legmegragadóbb,

Itt szerétnénk röviden megemlékezni Csontvárv világnézetéről, a vallás
hoz fűződő kapcsolatáról. A festő - akinek agyában sok összeolvasott, de meg
nem emésztett gondolat kavargott - nem vallotta magát hívő kereszténynek.
Bár a keresztény hitet elutasította magától (helyette valarnilyen önmaga gyár
totta eklektikus filozófiát hozva létre), mindvógig megmaradt spirituális i hle
tésű rrrűvészriek. Leveleiben és egyéb írásaiban gyakran beszél Magasabb Aka
raterőről, Világteremtő Hatalomról, Láthatatlan Mesterről, A Bibltát már ko
rán megismerte, a szülői házban az asztalon állandóan ott hevert egy nagy,
kinyitott képes Szeritírás. Visszaemlékezéseiben elmondja, hogy Noé, Mózes,
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Salamon király történetét már gyermekkorában sokszor elolvasta. Később (eb
ben valószínűleg Nietzsche műveinek is része volt) megtagadta a Bioliát. és a
kereszténység eszmevilágát. de ez csak inkább szavakban történt, mert a krtsz
tusí tanoktól lényegesen távol nem került. A Fohászkodó üdvözítőt csak olyan
ember festhette, akit mélyen megérintettek a Hegyi Beszéd gondolatai,

Működésénekmásodik periódusa

Művészeténekmásodik és végső periódusa rövid öt esztendőt foglal magá
ban, az 1903-tól 190B-ig terjedő időszakot. 190B. után nem alkot, a sorozatos
kudarcok megtörik, betegsége is elhatalmasodik, Munkásságának legértékesebb
és legtermékenyebb része ez az öt év. Mímtegy három tucat alkotása szüle
tett meg ekkor. Szárnyaló képzelet. izzó, sajátos kolorit, sommázó, konvenció
mentes, a naturális ábrázolástól eltávolodó előadásmód, önmaga ösvényének
megtalálása jellemzi ezt a korszakát.

54 esztendős, amikor - 1907-ben - megfesti azt a két képet, amely 'nevé
vel leginkább egybeforrott: a "Magányos libanoni cédrus"-t és a "zarándoklás a
nagy cédrusíához" c. művet. Mindkettő félreismerhetetlenül szimboILkus mun
ka, a művész önmagáról vall e képein. A magányos cédrus magasan kiemel
kedik a tájból. dús ágai szertenyúlnak. A tomboló viharok Iekopasztották, meg
tépázták, de óriási törzsét megtörni nem tudtáik. A szabálytalan formájú, fe
jedelmi fa betölti az egész képteret. minden eltörpül mellette, hozzá képest a
háttérben látható nagy hegyek olyanok, mint a vakondtúrások, "Minden álsze
rénység nélkül: ez olyasvalami, mint az IHász!" - írta Tolsztoj saját művé

ről, a Háború és békéről. Csontváry nem szavakkal, hanem ecsetével ugyan
ilyen büszkeséggel vall önmagáról e képén.

A "Zarándokl,ás a nagy cédrushoz" még különösebb mű. Egy irdatlan nagy
facsodát látunk, amilyenek csak a mesékben léteznek, számtalan ágának he
gyei koral1színű rnísztíkus fényben ragyognak A fa alatt fehérleples hajadonok,
egymást gyengéden kézenfogva, lejtenek hódoló táncot, és eljöttek a nagy céd
rusíánoz tisztelegni burnuszos lovasok is. A fa csúcsa belenyúlik a fellegekbe.
A semmire nem becsült festő két cédrusos képén önmagát ünnepelte, és meg
ajándékozta avval a dicsőséggel, amelyből kora egy morzsányit sem juttatott
neki.

1904-<ben festette a Jeruzsálemi panaszfal c. festményét. (Másjk cfme:
"Zsidólk a Siránkozások Falánál'") Ez a fal a hagyomány szerínt még a sala
moni építkezésekből származik. Jeruzsálem ostroma idején a nagy heródesi
templom teljoesen megsemmisült, csak ez a korábbi, salamoni faldarab maradt
meg belőle. Péntek esténként JeruzsáLem és a környék zsidósága itt imádko
zik, és emlékezik vissza a városnak a rómaiak által történt elpusztítására. A
szornorú szertartás megragadta Csontváry minden emberi szenvedés és fájda
lom iránt annyira fogékony leLkét. Megfestette a jelenetet olyképpen, hogy a
hatalmas festmény dosztojevszkijí nagyszerűségű kifejezője lett annak oa rész
vetnek, amelyet a művész minden elesett és nyomorult ember iránt érzett.
Minden kor szerencsétlenjeinek bánatát fejezi ki az öreg Vlak rabbi és a töb
biek arckifejezése. A rendkívüli méretű vásznon több mint félszáz alakot áIb
rázol. Ahány arc, annyi jellem, annyi típus. A legtöbb kétségbeesve mondja
az ősi könyörgést: "A lerombolt templom miatt ... itt ü'lünk és sírunk, - a
ledöntött falak miatt ... itt ülünk és sirunk ..." De itt vannak a közönyösök
és önzők is: egy díszes öltözetű katona kedvtelve nézegeti a kacéran mosolygó
szépasszonyt, egy öregasszony garasait olvasgatja.

A brüsszeli világkiállítás magyar pavillonjában szerepelt a "Mária kútja
Názáretben" c. nagyméretű kompozíció. (1908.) A szerkesztés, a figurák köny
.nyed rajza és a színek ereje egyaránt bámulatraméltó ezen a képen. A, 4'el-
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építés klasszikus, semmiféle felbomló jelleget nem látunJk. A kút boltozatának
íve magához öleli valamennyi figurát, A kép centrumában a kút pelremén ülő

Anya van, aki fátyolszerű, lilás köntösével betakarja és kebléhez szorítia a
Gyermeket. A kúthoz érkező vízhordó asszonyok vonalai nemesek, kecses test
tartással, szinte lebegve távolodnak el, fejükön szépmívű amforákkal. A kép
baloldalán szomjas háziállatok isznak mohón a vízben szegény vidék egyetlen
forrásából. Valami nagy béke, nyugalom, Mozart muzsíkáját eszünkbe juttató
derű tölti ezt a zártan. dallamosan megkomponált festményt, amely ellenda
rabja a 'Panaszfalnalk.

A "Kocsikázás újholdnál Athénben" (1904., Nemzeti Galéria) ugyancsak
.szerepelt Brüsszelben. A kép hangulata álomszerű. Hintókban hölgyek és uraik
ülnek, az alakok ködszerűek, sejtelmesek. A kocsikázó fantasztikus figurák lá
gyan suhannak az éjszakában. A városra, az utcákra, a kocsik utasaira, az
Akropolisz fenséges oszlopsoraira pedig az újhold csorgatja rózsaszínes, va
rázslatos fényét.

A "Tengerparti sétalovaglók" (1907) Csontváry művészetének együk legrna
gasabb pontja. Az alakokat és a tájképi részeket a legleegyszerűsítettebb rajz
zal fejezi ki a művész, A tengerparton, a kép előterében előkelő nők és férfiak
poroszkálnak pompás lovaikon, tőlük távolabb az Oket kisérő szolgák csoportja
vár. A kép hangulata a rokokó mesterek, Boucher, Fragonard gondtalan, öröm
teli művészetét idézi emlékezetünkbe. A búcsúzó napsugárnak a hegy ormán
kigyulladt vörös parazsa, az "őrült kékjét ontó tenger", a felhőíc zöldes-szür
kéje és a lovasok tarka, vidám színfoltjai, valamint a kép lüktető vonalritmusa
csodás harmóniába olvad össze.

Csontváry helye a ,magyar művészetben

Csontvárv helyét a magyar művészetben eddig még megnyugtató és meg
győző módon nem jelölték ki, és ez nem is kőnnyű feladat. A kritikátlan lel
kendezéstől óvakodni kell, hiszen művei között nem egyelszomorítóan gyenge
és invenciónélJküli akad. Sokszor nagy lendülettel látott hozzá egy-egy mű

véhez, de közben a munkakedv elenyészett és a kép torzó maradt. (Pl. "Zrínyi
kirohanása".) Kétségtelenül jogosult egyes műveivel kapcsolatban "cégérfestői

bárdolatlanságról", a "technika szörnyű koritárságairól" (Genthon), "zagyvaság
ig menő stfluskevertségéről" (Hevesy Iván) beszélni. Némely művére vonatko
zólag e megállapítások helytállóak. Nincs még egy magyar' rnűvész, alkinelk
munkássága oly egyenetlen és annyira ingadozó színvonalú lenne, mínt Csont
váryé, Nagy diadalek után nagy bukások, nagy ormok után rnély szurdokok
következnek munkásságában, De szerenesés pillanataiban festészetünk Iegna
gyobb magasségaiba volt képes emelkedni.

Hogy melyík stílusirányzat kategóriájába helyezhető el, ez is fogas kérdés.
Programja naturalisztikus volt, a természet legteljesebb ábrázolása volt a cél
ja. Műveíből azonban fokozatosan kivetette a véletlenszerűen ható természet
kivágásokat. Magát plein-atr festőnek vallotta, de egészen távol állott az imp
resszionizmustól. Annak pillanatnyisága az ő örök dolgokért hevülő rajongó
lelkétől tálvol állott. Expresszionistának már jogosabb nevezni, hisren önma
gából adta a világot, és a külvilág látványa (kései nagy műveiben) csak ürü
gyül szolgált számára saját lelke kivetítésére. Szürreallstának is nevezhető (ha
nem is abban a tudatos értelemben, ahogyan ezt az irányzatot Breton mani
fesztumaí megfogalmazták), hiszen képei valóság és álom, reátís és i'l'T'eális
tartalmak sajátos ötvöződései,

Képtelen volt bárkitől is tanulni (la mesterségbelí alapfogalmakon kívül).
A francia Henri Rousseau nevét szokták nálunk Csontvárvéval összekapcsol
ni. A párhuzam jogosult, de lényeges különbségek is vannaik kettejük között.
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Mindenelkelőtt Rousseau sokkal egyenletesebb muvesz volt, akinek művei er
tékben nem rnutatnak olyan óriási kílengéseket, mímt Csontvárv képei. Rous
seau képeiben több volt a játékosság, ínyenc dekorativitás, ennek megfelelő

en a Rousseau-művék minden négyzetcentimétere finom ecsettel, minuciózus
rnódon a végsőkig meg van munkálva. Csontváry nem volt ilyen gondos és
részletező, viszont fantáziája - úgy hisszük - felülmúlta a Vámőrét. Csont
váry nagy rnitosz- és legendateremtő festő, akinek lelkéből patakzanak a cso
dálatosabbnál csodálatosabb, ezeregyéjszakai bőségű mesék. A sokakra elmon
dott szóvírág, hogy "ecsetével költeményeket írt", Csontváryra valóban érvé
nyes. Almait nagy eltökéltséggel, sok kínlódással és munlkával vitte rá a vá
szonra. Amikor kortársai jelentős része az aternatizmus felé sodródott, ő lé
nyegesnek vallotta a témát, és kereste azt. Magasratörő átszellemültsége, ra
jongó hite, megható őszintesége, minden cinizmustól és felelőtlenségtől való
érintetlensége, erkölcs és művészet egybelátása. a trecento mesterekre emlékez
tető primitív és áhítatos világlátás. - Csontvárv személyét gyengeségei és hó
bortcssága ellenére mélyen rokonszenvessé, és művészete jobbik felét becsessé
teszik.

Csontváryból bálványt faragni, őt kortársai ellen kijátszani, munkásságára
rendszert alapozni, vagy legfőbb tanítómesternek tekinteni őt, helytelen cse
lekedet volna. Alakját nem kell tdealizálni, gyenge munkáit nem kell remek
műveikként méltatrii. De fontos helyét a magyar festészetben ne.n szabad két
ségbevonni, vagy elhallgatni. Ahogy múlriak az emberöltők, nagy átértékelesek
történnek. Kicsinek hittekből nagyok lesznek, nagynak véltekből kicsinyek. De
úgy véljük, a negyven esztendeje meghalt egykori patlkus néhány monumen
tálís műve meg fogja állni az idő próbáját.

ÉS JÖN JÉZUS

(A prágai Orloj előtt)

Az óra hetet ütött, nyokat
minden órában néztem, néztem,
hogyan nyílik az üvegablak
s megjelennek a toronyrésen.

Barabás, Péter, Júdás, János
és a többiek tizenketten:
jobbra fordulva, balra lengve
ünnepi fenkölt díszmenetben.

Kattog a kerék talpuk alatt,
szívdobogást kapok a zajban,
majd a vas kakas kukorékol
lúdbőröztet e régi dalLam.

Még egy pillanat: hófehérben
előlép Jézus, oly fenséges!
az üvegablak becsapódik
odanövök a köves térhez
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s nézem, rnézem a csilLagokat,
melyeR az üveglapon ülnek,
hátha mégegyszer megláthatom
a dicsőségesen eltüntet:

a tizenkettőt s végül Jézust
abban a hosszú, szép palástban
és várok, várok még egy órát,
hogy fenlcöltségét újra lássam.

És újra üt atronyóra:
megint jönnek lázasan, szállva ...
fémtestükből a fény sugárzik
s bevon mindent a csodapára.

Ha itt laknék az Ö-Prágában
nyugalmam talán sohse lenne,
minden órában odafutnék
hol jön a világ fejedelme.

Urr Ida



JERIKÓI KALAND
írta Ijjas Antal

Barátom, a kitűnő régész rneséli:
Még mimt egészen fiatal papot küldtek ki akkor, több, mínt huszonöt éve,

tanulni a jeruzsálemi Biblikus Intézethez. Sohasem lehet az ilyesmit elfeledni:
láttarn a modern várossá torzuló Jeruzsálemet ! A hegynek futó meredek ut
cákon rrrinden második utcasarkon világbankok nyítottak csí'llogó-vdllogó fió
kokat s minden közbeeső első utcasankon drótsövények és lövészárkok véd
tek gépfegyverfészkeket ; vagy pedig - az egyszerűség kedvéért - drótsövé
nyek és Iövészárkok nélkül adtaik le egymásra véres sortüzeket a zsidók és
az arabok. De Jeruzsálem különben is olyan nyomasztó a maga hatezer évé
vel, hogy örültem, amikor nemsokára kiküldtek - tanulni, afféle inasidőre 
a jerikói ásatásokhoz.

így és akkor: láttam: - mielőtt még teljesen elnyelnék a cement-ország
utak, a benzinállomások, á autócsárdák, a raktárépületek és a betonházak 
egy darabot ugyanabból a srvatagból, amely illyen volt, amikor Ábrahám és
Lót arra hajtották nyájaikat. Tavasz volt, az ég még nem haragos fekete,
csalk ibolyakék, a szteppefüvek még nem égtek ama tüskés, száraz vadgazzá,
amely "holnap kemencébe vettetik"; még nem roskadt le 'a sivatagi nyár, és
háromezerötszáz évvel ezelőtt is ugyanígy i.llatoztak tavasszal ugyanezek a me
zők, innét a Jordántól egészen az Indus folyóig, Arakózia és Drangiáne pusz
taságain át, ugyanezzel az ürömf'ű- és tömjénilLattal. S ugyanilyen lehetett az
ég akkor is, amikor elindult innét a sátorozó-legeltető Ábrahám, hogy felál
dozza fiát, Izsákot, Moriah hegyén. A középső Judea hegyei ott emelkedtek a
"hátunk mögött" nyugat felé, kénsárga hegyoldalak és fensfkok, délelőtt az
éles napsütés aranyporábam, délutántól kezdve lllától feketéig váló árnyékok
között. Semmi kétség. Ábrahámnak "fel" kellett menníe innét Moriah hegyére,
méghozzá ugyanama mélyúton, amelyen "egy ember méne Jeruzsálemből Je
rikóba", az út ma is megvan, ma a világ legnyaktörőbb autószerpentinje, fel a
hegyoldalon, szakadékok alján és fölöttük s a belévegyült földrétegek vörös
sége míatt ma "vér-ösvénynek" hivják az Itt lakó arabok, akik a munkásokat
adják az ásatásokhoz. Egyébként azonban úgy élnek sátraik alatt, mint há
romezerötszáz évvel ezelőtt s el tudják sorolni őseiket - egészen Izmaelig,
Abrahárn és Hágár fiáig, akitől leszárrnaznak !

Dehát végre is .Iorikóról van szó; tehát beszélek róla. Hogy Jerikó a világ
legrégibb városa, amint a Szentírásban is áll, hogy még la Vízözön előtt épült,
az nem mcsebeszéd. Nincs a világnak olyan régészeti intézete, amely itt ne
ásatott volna és egyelőre közkeletű lett, hogy legalább nyolcezer éves a város.
Csak nyolcezer? Mi régészek ma már mosolygunk ezen, de nem rnerünk ar
ról nvllatkozni, hányezer évvel több. A maga idejében óriási dolognak tet
szett, hogya kartátás hat Trója-várost talált egymás alatt. De mi ez ahhoz ké
pest, hogy - idáig, rnondom hogy csak eddig - nem kevesebb, mint harminc
Jerikót derítettek fel az ásatások, egymás alatt és mellett.

Aiklkoriban persze mi hittük azt, hogy elértük a legrégibb Jerikót. Vályog
kunyhó települést tártunik fel először, csenevész, vékonycsontú ősemberkék

sírjaival, csonteszközöket. kezdetleges tűzhelyeket, De azután alább ásatva: egé
szen vastag, fekete iszapréteg alatt, elértiik a kőkorszakbeli kultur-vílágvárost:
faragott kövekből épült palotáival, üzleti negyedével. vízvezetékeivel, fürdő

szobáival és obszidián kőeszközeivel. Meg kell [egyeznem, hogy a kőkorszak

legmagasabb civilizációja a legtöbb helyen eléri ezt aszimtet; SQI1ra fedezteik
fel éppen akkoriban ugyanilyen városokat, a Gangesz völgyében, Afrikában,
Délamerikában.
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De amit találtunk, persze világszenzáció volt. És sorra jöttek a régészek;
repülőgépen jött oda Párizsból a Biblikusok Biblikusa, az aggastyán szerzetes
hófehér talárjában, rézvörös koponyáját körüllebegő ezüstselyem hajfürtjeivel
és szemüvegének nyolcszögletűre csiszolt krtstályaival - és mímthogy itt Ke
leten elképzelhetetlen a szakálltalan pap -: olyan volt, mínt egy arab sejk
és egy közéPkori skolasztikus teológus kereszteződése,

Megérkezésekor meg is ünnepeltük. A szőrsátraínk - felvont oldalakkal
- olyanok voltak, mint Ábraháméi (tökéletesebbet nem lehet feltalálni az
Idők Végéig), egyedül a Iámpáirik voltak modernek: acetilén lámpák, Iílásfehér
zöld fénJnyel s öngyilkos bogarak-lepkék légióival. S aikkor, felemelve poharát,
amikor már nagyon dicsértük magunkat, így szólt ő, a biblikusok óriása: 
Hiszen szép-szép az a kőkorszakí felfedezés, de végre is talán azért volnánk
bíblíkus-régészek, hogy Józsua Jooikóját ássuk ki már, végre!

lMeg kell mondanom, hogy sértett csönd fogadta a szavait. Mindenekelőtt

őt, az ujszövetségí embert, nem tekintették ószövetségi biblikusnak. Senki sem
tartotta se régésznek, se sumér-tudósnak, se sémitológusnak, hanem "csak" az
újszövetségi görög szövegek szakértőjének. De akkor feszült, ellenséges csönd
támadt.

Hogy feloldjam ezt - szerencse volt-e, vagy szerenceétlenség -, én koc
káztattam meg egy megjegyzést, Elmondtam, hogy az én kutatóárkaim felügye
lője, Iszmafl sejk megmutatott nekem egy helyet és esküszik rá, hogy ott
van Józsué Jerikója, csak nelki kellene fogni ...

Mind papok és tudósok voltunk ott, sértő gúny nem lehet köztünk. De
azért, ha van erőteljes, férfias nevetés valami nyilvánvaló baklövés felett, ak
kor én azt most megkaptam. És meg kellett tudnom azt, amit mindenkinelk
ezekben az években, a [erikói ásatásoknak míntegy ábécéjét, hogy ezelk az itt
tanyázó és nekünk ásatási munkákra elszegődő sivatagi arabok becsapnak ez
zel a mesével mindenkit - becsapták még a nagy Flynders Petriet is.

Itt állj tunk meg egy pillanatra, rnert lehetnek, akik hirtelenében nem tud
ják, ki volt Flymders Petrie! Nos, a legszerencsésebb kezű szeritírást régész,
aJki lehetséges a világon. Filynders Petrie kicsi hijja, hogy magukat Mózes
széttört kőtábláit meg nem találta a Sinai Félszigeten, de mindenesetre meg
találta ott a Mózes-korabelí ős-sémi ábécét. Irigyek persze nem vagyunk, de
mindünkön, akik arcunk verejtékével ásaturuk és hol találtunk valamit, hol
nem, de nem rnindíg találunk: átfut a hideglelés, ha Flynders Petríe legendás
szerencséjére gondolunk Neki csak meg kellett kaparnia .a földet valahol 
akál1hol ! - és dőlt a legragyogóbb régészeti felfedezések sora. Ezt csak egyet
len valami egyensúlyozta ki. ,Az, hogy ő is hitt az itteni araboknak és ő is meg
akarta találni Józsué Jerikóját, amit az arabok tgy hívnak: "Iza ben Musza
Városa". ("Iza ben Musza" jelentése az: "Mózes fia Józsué; persze ők is tud
ják, hogy Józsué csak a vezérségben valÓ utóda volt Mózesnek, nem a fui, de
a megnevezés ezt is rnarkánsul kifejezi.) Am Józsué Jer~kóját Flynders Petrie
sem találta a mondott helyen.

A nagy szerzetes-tudós megsajnált, hogy kinevettek és megkérdezte, miért
tulajdonítok jelentőséget az arabok közléseinek. - Mert élő hagyománynek
tetszik - széltam én. - Hiszen olyarn egyszerű - ők azt állítjáJk, hogy itt
laknak már Abrahám óta s mindarra, ami a sivatagban történt, emlékeznek.
Mikor jártak erre I7Ja ben Musza hadai? - kérdi az ernber. - áh, csak teg
napelőtt, Szidi !

- A hagyomány mindenesetre nagy dolog! - próbál1t enyhíteni az én
helyzetemen a Nagy öreg. De a sajátján nem segített. Ha nem lett volna több
mínt nyolcvan éves, és nem lett volna már több mínt ötven év óta világhírű,

bizony még kinevették volna őt is.
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A dolog persze, hogy fájt nekem, azért másnapalaposam leszidtam Iszmafl
sejiket, amiért becsapott. Az arabok rnínd fölségesen udvaríasak, mert a ter
mészetük és a nyelvük egyaránt az. De ugyanígy tudnak gorombák is lenni,
persze azt is a Korán ~lasszikus arabján. Iszmail sejk, íme í,gy válaszolt:

- Szidi, ostoba vagy te is, mint míndazok, akiknek. nem adatott meg az
igaz hit. Allahé legyen emiatt fölötted az írgalom l De azt, amit én mondtam a
földalatti városról, azt tudjuk, mert emlékezünk rá, éltek azok az őseírn, aki
ket ha kell, megnevezek neked, mert látták.

Nem feleltem, mert akkor még nem tudtam, hogy gyermekeknek és ara
baknak az a legnagyobb sértés, ha nem halljuk meg, amit mondanak,

ELlenben másnap, amikor kijött a kutatóárkaímhoz, leborult előtte Iszmail
sejk, aJki évtizedek óta ismerte, és így szólt:

- Szidi, egyik dédunoikám, a.legkiselbb Iszmail, nagyon beteg; piros fol
tok -borftják. Kérlek, vedd a Gyógyító Tűt, szúrd belé és gyógyítsd meg őt!

Amint később rnegszárnláltam, Iszmail sejkneik, pedig csak egyszerű csa
ládfőnek, száahuszonhét fia, unokája és dédunokája volt, nem számítva azok
asszonyaít t Mandegyíket ismerte és szerette, hogy a szó "atya" mit jelent, azt
itt és ekkor tanultam meg; Iszmail sejk "atya" volt, létrehozója és fönntartóda
gyermekeinek s azok gyermeket- és unokáinak és így is tisztelték. A Gyógyító
Tű pedig az injekciós tű, amit Lagrange Atya persze nagyszerűen kezel t s
persze hamarosan meggyógyult a SIkaril.átból a kis Iszmail, amínek folytálIl uj
ból leborult előtte az öreg Iszmail sejk és így szólt:

- Szidi, én nem tudok előtted hálás lenni mással, mint hogy megesküszöm
neked a magarn életére és a kis Iszmafl életére, hogy Iza ben Musza városa
valóban ott van, ahol mi mutatjuk és ti nem hiszitek; nagyon mélyre kell ásni,
de hogy könnyebb legyen, én megmutatom, hol ta'láljátok meg bástyáit leg
hamarabb. Uram, könyörülj rajtam, higyjél nekem !

Rövid leszek; így találta meg a régészeti kutatás JÓ2JSué Jeri:kóját. Lagrange
atya telefonált és leveleket írt Párizsba, Rómába és közben Iszmail sejk em
berei elkezdtek ásni. Es mindennél nagyobb világszenzácíó lett 'belőle. Mélyen,
olyan mélyen, hogy odáig v,al6béllIl. el kellett fogynia mínden bizalomnak és
türelemnek, aikadtunik: az első bástyákra, amelyeket egy tektonikusnak látszó
földrengés rombolt és repesztgetett darabokra. A későbbi kutatások azt en
gedték gyanítani, hogy eme későbronzkorú Jeríkó alatt, valami földalatti üreg
omlott be, ez a város egy gigászi földtölcsérbe süppedt be, ezt töltöttélk be
különböző, roppant vastag, későbbi földrétegek, ezért került ilyen mélyre,
azért lehetett csak ilyen későn rátalálni! S a bástyák, épüderek míndenütt
romban hevertek, vagy Iegalábbis átjáirva a földrengés töréseivel. A geológusok
és a régészek még ma is vizsgálják a repedéseket. De én sohasem felejtem el,
hogy ez azért történt, mert két aggastyán megbízott egymásban és hitt egy
másnak, s igen, ez, a bizalom, úgylátszik a legnagyobb emberi dolog a
világon ...
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A mai. kor embere nem érzi annyira

függését Istentől, mínt az elmúlt ko
rok emberei. Azelőtt az ember telje
sen ki volt szolgáltatva a legkülönbö
zőbb inségeknek, csekélyek voltak a
védekezési lehetőségei, meg volt győ

ződve arról, hogy menekvését leg
többször csak közvetlenül Istennél ke
resheti. Az emberek imádkoztak. Kér
lelő és engesztelő áldozatokat mutat
taik be. BúcsújárásokJban zarándokol
tak a szent helyekre és az ereklyék
hez. Ma a technika, az orvosi tudo
mány és a társadalomszervezés sike
rei oly nagyok, hogy gyakran jó idő

be telik, míg az ember, a konkrét
egyén, felfedezi azt a korlátozottságát,
ami arra ösztönözheti, hogy utolsó re
ménységként Istenhez folyamodjék.

Ez a nagy méctékben megnöveke
dett látszólagos függetlenség fölöttébb
alkalmas arra, hogy az embert ben
sőleg is elszakítsa Istentől. Mutatja
ezt, hogy a termés2Jetfölöttinek érté
kelése aggasztó módon süllyed napja
irakban. A materialisztikus és a "csalk
természetes" gondolkodás tisztán em
beri megoldásokat ajánl, amelyek a
hasznosság szubjelotív értékeit fölébe
helyezik a kereszténység által vallott
objektív isteni rendnek. Minthogy pe
dig mi magunk is benne élünk ebben
a világban, kihat ez reánk, katolüku
sokra is. Még azokban is, akik őszin

tén és törhetetlenül ragaszkodnak hi
tükhöz, könnyen vagy könnyebben
megcsappan a hit melegsége, S mi
helyt a hit boldogító átélése gyöngül,
távolabbra húzódik a tartalma is, s a
keresztény remény is, amellyel Isten
re tekintünk, elveszíti belső alakító,
teremtő erejét. így azután, ha komoly
megpróbáltatások vesznek elő ben
nünket, velünk is megeshetik, hogy
szárnyaszegett lélekkel, üres és sivár
szívvel hányodunk az egztsztenciális
szorongás és a teljes érzéketlenség, az
apáthía között.

ALbin FLury berni plébános bocsátja
mindezt előre tanulmányában, ame
lyet az Anima a keresztény reményt
tárgyaló különszámában tett közzé,
Bnnek a számnak több közleményé
vel: Franz X. von Hornstein, Werner
SchöHgen és Hermann DobbeLstein
írásaival már a legutóbb. f'oglalkoz
tam. Az akkor mondottakból csak a
"keresztény remény" fogalmát szerét-
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ném újból hangsúlyozni: jelenti a bi
zodalmat abban, hogy szemtől-szem

ben meg fogjuk látni Istent, megnyil
vánulni pedig egész lényünk olyari
alakításában fog, .amely megadja maj
dan a képességünket is erre. Flury ab
ból az általános helyzetképből kiin
dulva, amelyet az imént vázolt föl,
annak szükségére figyelmeztet, hogy
erre a keresztény reményre támasz
kodva tudatosan építsük ki belső

egyensúlyunkat, amelynek bjrtoklása
egyedül óvhat meg bármiféle lelki ki
fáradástól. elkeseredéstől vagy éppen
kétségbeeséstől.

. Ami elsősorban fontos, annak fel
ismerése, hogy az emberi éjet formá
lásának és biztosításának összes mo
dern vívmányai ellenére a végsö dön
tések Isten titkai. Ami a világnak
egyáltalán értelmet adhat, az ö ren
dező szeretete, Ha ténynek fogadjuk
el a teremtést, akkor ténynek kell te
ikintenünk a fermtartást és irányítást
is. Tererntett voltunkból követke-ik
egész vegzisztencíánk függése Istentől

s ugyanigy a hít az ő gondviselésében.
Nem szabad beérnünk Isten tulajdon
ságainaik csupán elméleti fctsorolásá
val, de magunk elé kell állítanunk
azok gyakorlati [elentőségét is. Ha TS

ten rníndenható, akkor magában fog
lal mínden lehetőséget, olyan vonat
kozásokban is, ahol az emberi képes
ség véget ét. Ha Isten mindentudó,
aikkor magában foglal minden lehető

séget, olyan vonatkozásokban is, ahol
az emberi képesség véget ér. Ha Is
ten mindentudó, akkor nem ismeret
lenek előtte az összes életfunkciók
lIegbensőbb összefüggései sem. Ha Ts
ten végtelenűl bölcs, akkor rendelke
zései soha sem véletlen jelenséaek,
hanem rendező szellemének tévedhe
tetlen utasításai. Ha Isten maga a jó
ság, akkor jóságos a sorsunk éjsza
káiban és rejtélyeiben is. A kis em
berneik tehát teljességgel a nagy Isten
hez kell kapcsólódnía.

A gondviselésben való hitet szilár
dítják bennünk a bizalom átélésének
ragyogó példái. Bármennyire kidom
borítja Krtsztus tanítása az Atyában
való bizadrnat és Ikárhoztatja napi
gondjainikban a túlságos aggályosko
dást, mégis nem egyszer megkísért
bennünket a félelem: hátha megfeled
keziIk rólunk laz Isten. Holott nemcsak



a szentek története, de az Istenben
örvendező, nyílt szívű mai ernberek
életfolyása is tanúsítja, hogy mennyí
re boldogíthat ez a bizalom a legnye
masztóbb és színte kilát8srtalan körül
mények között is. Az ilyen bizalom
láttán - mondja Fllury - találn már
szégyelni is fogjulk! a magunk apró
szatócskodását s megerősödik ben
nünk a hit, Ihogy a legnagyobb em
beri okosság: a rákulcsolódás Isten
vezető kezére.

Ha hisszük, mint ahogy hinni tar
tozunk, hogy Krisztus az összfoglala
ta vágyainknak, kérésein'knek és re
ményeínknek, akkor nem tekinthet
jük csupán retorilkai szólamnak az út
ról, igazságról és életről, a sarokkőről

és a szőlőtőről elhangzott igéket, ha
nem valóságoknak vesszük azokat. A
Krisztus iránt való szerétetnek Krísz
tus-élménnyé és lelkesedéssé 'kell vál
nia. Krisztusban örvendezni annyi,
mint örömmel élni Krisztus igazságá
ból és Krisztus hűségében. Ilyenkor
azután mindenekelőtt azok a buzdító
szavaik fogják myugtatni és melenget
ni szfvünket, amelyeket Krisztus a
gondvíselésröl és a bizakodásról mon
dott. Elmélkedjük csak át a hegyi be
szédet, amely egyetlen felhívás erre a
keresztény reményre,

A kinyilatkoztatások és igéretek ha
tásos hátterüket kapják Krisztus bá
torító tetteiben. A hatalmas üdvözítő

megmutatja csodálatos uralmát a ter
mészet, a betegség és a halál fölött. A
jóságos üdvözítő segftő szeretetét gya
korolja a betegek és elesettek iránt. A
megbocsátó ÜdrVÖZÍI1!ő lehajlik a bű

nöshöz is, aki alig rnerészel feltekin
teni reá életének félresiklott szálka
szám. A kereszthordozó Üdvözítő a
végső megváltó szeretetet testesíti meg
s ezzel forrása lett minden erősségnek

és ujrakezdésnek. A vigasztaló felszó
lítás rnindazokhoz, akik törődöttek és
szenvednek, nemcsak egy könyörüle
tes és együttérző szív megnyilatkozá
sa, hanem világos igérete a megenyhí
tésnek és segítésnek is. S rnírut a ke
resztény remény alapvetése. egészen
külön fontossággal bir' Krisztus feltá
madása. A "sperare contra spero", a
reménytelenül is remélni nyert ebben
Igazolást. A kereszténység látszólagos
paradoxonja kötelez a-rra, hogy emele
fővel, derűsen végezzük kötelessége
inket és soha semmiféle helyzetben se
veszítsük el bízodaímunket.

S ne felediük el, hogy Jézus Krtsz
tus títokzatos módon tovább él egy
házában. Ezen keresztül tanítja az em
bereiket, megáldja, erősíti és vezeti
őket. Örömet találni az egyházban
ugyanannyi, mínt örömet találni az
Ürban, Az' egyházzal való közősség 
közösség Krisztussal és Krrsztusbem.
A számunkra adott keret pedig, ahol
mmdezt megtapasztalhatjuk, a plebá
niánJk, mert ez iktat 'bele miniket az
egyház élő szervezetébe. A plebánia
tanító egyház, amely hirdeti Krisztus
üzenetét, tolmácsolia igéreteit. A ple
bánía szentségt hely, ahol az "élő vi
zek" forrásoznak. A gyónás szentsége
biztosítja az Úr bocsánatát s ezzel a
bűnök törlését, amelyek felmorzsol
nák a lelket. Az Ol.táriszentség az Úr
közelségével ajándékoz meg és be...
emel a bárkába, amelynek nem ár
tanak a viharok. A "Dominus vobis...
cum" beteljesedés i11, nem csupán kí
vánság. Az élettől való keresztény
megválás is annak a páratlan remény
nek szentségí útja, amelven még a
halál és a temető is a végső védettsé
get jelentő mennyeí otthont sugároz
za. S az egyház nagy közösségén be
lül a mi közvetlen ünneplő közössé
günk is a plebámia, A szertartások
megannyi együttes kiáltásai a hívek...
nek Istenhez, telítve oly sok gondolat
tal, kéréssel, örömmel és reménnyel.
Ha valakineik tehát, akkor elsősorban

a plebánosnak, a papnak feladata és
hivatása, hogy példát rnutasson a
Krísztusban való örvendezésre. Mínél
jobban érzik a hívek hogy papjuk az
Istenben való bizakodás embere aki
ből az áhítat rnellett életkedv és 'mun
kakedv is árad, annál inkább hajla
nak a tanításra, veszik igénybe a
szentségoket s válnak erőssé maguk
ls a keresztény reményben,

*
A belső eredetű, az' úgynevezett

"endogén" depresszió többnyire ko
moly betegség. Oda ikell hatnunk.
hogy az ilyen ember mihamarabb
pszíchíáter orvos elé kerüljön, Ennek
a dolga eldönteni, hogy - különösen
öngyi1lkosság veszélye esetén - szük
séges-e a beteget Intézeti kezelésbe
utalni. Vigasztaló, hogy a mai orvosi
tudomány a súlyos állapotoikat is ké
pes gyógyítaní vagy legalább javíta
ni. Másfelől azonban 82t mutatja a
tapasztalás, hogy az öngyilkosság ve-
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szélye észrevétlenül lapPalIlghart s
ilyenkor a katasztrófa hirtelen bekö
vetkezését, miután nem vettük szá
mításba, meg sem akadályozhatjuk.
Hívő embereknél sok esetben csalk a
pap, jelesen a gyóntató gyaníthatja
meg a veszélyt, mert gyakran ő az
egyetlen személy, akthez a beteg még
bizalommal fordul. Ebből persze kü
lön lelkipásztori feladatok és lelklis
meretí kötelességek hárulnak a pap
~a - állapítja meg tanulmányában
Gebhard Frei schőnecki teológiai ta
nár.
Kellő pszichológiai tájékozottság bir

tokában a pap Is meg tudja itélni a
depresszió súlyosságának fokát s asze
rint fogja rábeszélni a gyónót, hogy
orvossal is vizsgáltassa meg magát,
Súlyos depressziőnál a pap számára
is megnyugvás, hogy nem egyedül ne
ki kell viselnie a felelősséget. Nem
nagyon súlyos esetekben azonban, s
ott, ahol az orvos igénybevétele vala
mi okból nehézségbe ütközik, legyen
tisztában a pap azzal, hogy neki is se
gítséget kell nyultania. Lényegében
két csoport adódik ebben a katego
ríában: olyanok, aikik a depresszió mi
att már nem tudnak másokhoz kap
csolódni, s olyanok, akik épperr-ellen
kezően, mentőhorgonykéntkapaszkod
nak bele a papjukba.

A lelkipásztori tevékenységnek eb
ben a részletében is együttesen kell
felhasználrií a természetfölötti és a
természetes tényezőket - hangoztatja
Frei. Minél jobban áthatja a papot a
természetfölötti segítségbe vetett hit,
annál inkább fogja is kérni azt mert
hiszen ha valakinek, akkor a papnak
meg kell értenie, hogy emberi erők

nem míndig elegendők azoknak a lel
M mélyrétegeknek befolyásolására,
amelyeroből a betegség felszínre tör.
Ami viszont a természetes tényezőket
illeti, messze a legfontosabb magának
a papnak a személye és az érintkezés
módja a beteggel. Fontosabb ez min
den pasztorális vagy pszichológíaí
"teclhnikánál". Nem egy öngyilkosság
elmaradt volna, nem egy depresszió
gyógyult volna, ha a beteg nem érzi
magát annyira magányosnak, ha ráta
lál egy általa is tisztelt emberre, aki
jó szavvel van irányában és némi időt

is rászán a vele való foglalatosságra.
Vannak emberek, akiknek búsko

morsága aJbból ered, hogy nem tud
naJk szabadulni a bűntudattól, amely
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mögött régebbi valóságos vagy kép
zelt 'bűneik húzódnak meg. Nagy tü
relemmel kell itt újból és újból előho

zakoduunk az objektív vigasszal, a
központi üzenettel "Isten bárányáról.
aki elvette a világ bűneit". Minden
lehető módon igyekezzünk gyakorlati
élménnyé érlelni ezt a hítigazságót.
amelyet elméletben a beteg is elfogad.

Gyakran vált ~i depressziórt a gaz
dasági fenyegetettség és a pénztelen
ség, a létbizonytalanság, betegség; há
zassági viszály és sok egyéb földi gond.
Amit ilyenkor tehetünk, legfőképenaz
élő hit melengetése, meggyőzése a be
tegnek arról, hogy Isten .gyermeke ő,

megbízhatik ebben a míndenható és
szerető atyában, akinél - bármilyen
bajai legyenek - föltétlenül védelem
re .talál, Mutassunk rá arra, hogy a
földi dolgok túlértékelése gyakran
megfosztja belső szabadságától az em
bert. Ugyanakkor azonban ne ütköz
zünk meg azon, hogy pártfogoltunk túl
nagyoknak állít be olyan vesztesége
ket is, amelyek nevetségesek a mi sze
münkben, Itt ugyanis mímdig a szub
jeldív érzés a döntő. Nap-nap után
tapasztalhatjuk, hogy ugyanolyan
mérvű anyagi veszteségek vagy egész
ségi romlások az egyik embert majd
hogy sírna víszík, míg a másik színte
játszva békél meg velük, vagy azért,
mert lelkileg erősebb és a sors eddig
sem kén"yeztette el, vagy mert meg
szekta, hogy az életet magasabb szem
pontból, relatívításában nézze. A ke
resztény lelki vezetés célja éppen az,
hogy megtanítsa az embert "i!gen"-t
mondaní a keresztre, megértesse a föl
di értékek kicsinységét szemben az
örökkévalóval s így lassacskán hozzá
segítse a belső egyensúlyhoz.

Vannak azután, akiken azért lett
urrá a depresszió, mert értelmetlen
nek hiszik az életüket, Talán arra
voltak bensőleg beállítva, hogy fele
ség 'és anya legyen belőlük, amint
azonban foszlik a reménye ennek, sö
tétül a lelkük látóhatára is. Vagy a
férfi, aki arra döbben, hogy ő bizony
mált" soha nem futja be az áhított
karríért, visszatekintve hibáztatni kez
di magát, úgyannyira, .hogy egyszer
re csak minden tartás összeomliik ben
ne. A pap még az ilyeneken is segít
het, ha megmagyarázza nekdk, hogy
a földi célok rnínd relatív érté'klkel
bírnak, mert amí abszolut érték, csak
is a túlvilági cél: az örök boldogság,



utóbbi pedig minden hivatásban és
állapotban elérhető, .

Bármi legyen a forrása a depresszió
nak, ihelyesiln jár el a pap, ha igyek
szik elterelni betegének figyelmét a
saját énjéről, s megpróbálja rávenrri
arra, hogy- fokozott erővel és áldoza
tessággal segítse hozzátartozóit és áll
jon a közösség szolgálatába. Az "át
irányításnak" és a "sz&akozáslnalk" ez
a formája kétségkívül hatásosabb,
mínt csupán az üdülés, utazás vagy
mozí szerezte kikapcsolódás, bar eze
ket az eszközöket sem szabad csak
úgy egyszerűen félretolni.

Nem kétséges - fejezi be Freí -,
hogy a küldetését átélő papnak külö
nös szerétetcel kell felkarolnia a dep
resszív lelkeket, akiiket meg is fog
gyógyítani, mihelyt fel tudta fedeztet
ni velük a keresztény örömök útját.
Ennek a különös szerétetnek felkel
tése annál könnyebben megy, minél
ínkább meggondoljuk, hogy különbözó
sejtek, különböző "állapotok" varinak
Krisztus titokzatos testében, az egy
házban - rníként a francia spirituali
tás mondja: "états de Jésus" -, ame
lyek folyvást tovább élik Krisztus
földi létének fázisait : ,gyermekségét,
tanításait, pásztori gondjait, de szen
védéseit is az Olajfák hegyén, és rnisz
tikus elhagyottságáta kereszten.' A
depresszivekriek, a szinte kétségbe
esetteknek is megvan a titokzatos
"helyettesítő" feladatuk az egész kö
zősségben s az övék nyílván a legne
hezebbek közé tartozik.

*
A szellemileg egészséges ember esv

általán nem, vagy csak részben és
tökéletlenül tud belehelyezkedni az
elmebetegek lelki világába, amelyet
érthetetlennek, idegennek, titokzatos
nak talál. Arra gondolhatnánk, hogy
azok, akdk maguk is átestek ilyen be
tegségen, gyógyulásuk után legírukább
adhatnának felvilágosításit róla. Ez
azörnban nincsen így - jelenti ki ta
nulmányában Florin Decurtins, a lu
zerní elmegyógyintézet Igazgatő-főor

vosa -, mert a beteges állapotok em
léke gyorsan megfakul vagy egészen
eltűnik, s azok a beszámolók, amelye
ket kaphatunk tőlük, míndíg torzak
és pontatlanok. Bizonyos azonban,
hogy az orvost, aki éveken át kezeli
az ilyen betegeket, a legkülönbözőbb

feltételek mellett figyeli reakcióikat s

igyekszik meglelni az okot, amely a
tünetek mögött rejtőzik, legjobban
megrendíti azoknak a betegeknek
mélységes szomorúsága és határtalan
kétségbeesése, akik depresszív zava
rokban szerivednek. EUenltétben
ugyanis a szkizofrériekkel, akik a sa
ját világukban élnek s akiknek lelki
élményei távolesők és átérezhetetlenek
szárrumkra, a depresszív ember va
lahogy rokon velünk és közel áfl hoz
zánk, Létezési módja hasonlít a mi
énkhez, panaszai együttérzést keltenek
bennünk, sorsát szívünkre vesszük.

A depresszív szellemi alkat a leg
különbözőbb árnyalatokat és fokoza
tokat mutathatja.. Határozatram testi
és lelki panaszok, fáradtság; levertség,
munkához való kedvetlenség, a bizton
ságérzet hiánya jelezhetik. Szembe
tűnőbb lesetekben a gátlás és a szomo
rúság lép az előtérbe. A betegek nem
tudják semmdre sem elszáruni magu
kat, nem jurtmak előre, minden kicsi
ségből súlyos gondokat kovácsolnak
Bátortalanok, kedélytelenek, remény
telenek, kisebbrendűnek érzrk magu
kat, félnek a nyomortól és az éhenha
lástól, azt hiszik, hogy gyógyíthatat
lan betegséggel bajlódnak. Többször
túlzott bűnérzések is kínozzák őket,

főleg vallási és szekszuálds téren. Vá
dolják magukat, hogy nem helyesen
gyóntak, méltatlanul áldoztak, s attól
tartanak, hogy örökre elkárhoznak.
Szernrehányást tesznek maguknak ré
gebbi tisztátalan vágyakért. gondolat
ban elkövetett házasságtörésekért. Fel
tűnően gyakori a bűnérzés a serdülő
kori onánia míatt, Mínden vétkük, hi
bájuk és mulasztásuk a groteszkségíg
naggyá és mérhetetlenné dagad előt

tük. Végül már vízdötk és üldöztetési
rögeszméik támadnak, amibe rendsze
rint más lelki zavarok is belejátsza
nak Súlyos depresszív állapotokban
úgyszólván ellenállhataltlan a belső
ösztönzés arra, hogyeldobják maguk
tól az életet. Szerencse még, hogy a
betegséghez tapadó gátlás és határo
zatlanság megakadályozza a romboló
tendenciák tevőleges érvényesülését.
Külőnböző lelki, de testi betegségek

nél is fordulmák elő depresszív zava
rok, A búskomorság klasszikus képét
figyelhetjük meg a máníás-depresszív
héborodcntságnál, amely rövidebb
vagy hosszabb tartamu szakaszokban
időleges szünetekben folyik le. Ha
még oly valószínűtlennek látszik is el-
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ső hallásra, tudományosan igazolt
tény, hogy a két egészen ellentétes be
tegségíorma, a mánia és a búskomor
ság együvé tartozík s ugyanannál a
személynél léphet fel. A mániás el
mebeteg határtalanul felfokozott op
timizmust tanúsít, pihenés nélkül szor
goskodík, mértéktelenül túlbecsüli a
saját képességeit és lehetőségeit, ami
alkoholíkus és szekszuális kicsapon
gásokba, pazarlásba, a környezetével
való rnarakodásba és esztelen vállal
kozásokba sodorja. Mániás és melan
kóliás fázisok, amelyek rendszerint
heteken, sőt hónapokon árt; tartanak,
a huszadik és az ötvenedik életév kö
zött jelentkeznek először, s egy és
ugyanazonbetegnél váltakozva lép
hetnek fel. Vannak azonban betegek,
akiknél csak má:niás vagy csak me
Iankólíás tüneteket észlelhretünlk. Kü
Jönösen fontos az a körülmény, hogy
ennek a betegségnek öröklés-biológiai
t~kintetben igen nagy az átütő ereje,
Iénvégesen nagyobb, mírrt például a
szkizofrénriána'k. Az átlagos megbete
gedési valószínűség a mántás-depresz
szív ember testvéreinél 12.7%, gyer
mekénél 16%. Ha figyelembe vesszük,
hogy Svájcban az egész népességet
nézve a mániás-depresszív megbete
gedés valószínűsége csupán 0.4%, ak
kor kitűnik, hogy egy ilyen betegnek
a gyermeke mintegy negyvenszer ve
szélvezetteob, mint az öröklésileg nem
terhelt egyén. Ha ugyanabban a csa
ládban több öngyslkosság történt, kö
zelfekvő a feltevés, hogy depresszív
fázisok családi felhalmozódásával ál
lunk szemben.

Kretschmer kimutatta, hogy a rná
niás-depresszfv elmebajra való haj
lam megjhatározott testi és lelki alkat
hoz kapcsolódik. Az úgynevezett
"pyknikus" alkatról van szó, amelyet
külsőleg 'kerekded testformák, zsírle
rakódás könnyűsége, korai kopaszo
dás, gömbölyű fej jellemez. A pykní
kus ember társulékony, [ószívű, ba
ráttsá,gos, kedélyes - vagy vidám, tré
fálkozó, eleven szellemű, könnyen he
vülő - vagy csendes, nyugodt, min
dent szívére vevő, puha. Külőnböző

fokban és módon rnutatkozhatnak ná
luik az ellentétes hangulatváltozások.
olyan csekély mértékben is, hogy még
pszichikai rendellenességről sem be
szélhetünk. Ide tartoznak azok is,
a'k~kről mondani szokás, hogy örö
mükben a plafont verdesrk, bánatuk-
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ban a földIg horgasztják az orrukat.
A pyknikusolk között találjuk a tett
erős, lendületes, optimísta, vállalkozó
szellemű, társaságkedvelő termésrete
ket, akik a gazdasági életben és a po
litikában vezető szerepet visznek, ma
gukkal tagadni és lelkesíteni tudnak,
szemben az örök habozókkal. akik
mindenütt nehézségeket szimatolnak.
Ha ismerjük ereket az összefüggése
ket, nem csodálkozunk azon, hogy ép~

pen a pykriíkus alkatú férfiaknak és
nőknek vannak gyaloram átmeneti rdő

szakaik. amikor visszavonulnak a
nyilvánosságtól, feltünően elcsende
sednek. komoly filozófiai és vallási
kérdésekkel bibelődnek. Sokszor gyöt
rik őket hipochondriás félelmek, emi
att fel'keresnek minden elképzelhető

szakorvost, ezek azonban a legmeder
nebb vizsgálati módszerekkel sem ta
lálnak náluk semmit. Az ilyen állapo
tokat többnyire a túlságba vntt mun
ka és az idegkimerültség számlájára
kell írnunk.

Ezekből az alkatilag megalapozott
depresszív áldapotoloból folyamatos át
menetek nyílnak az úgynevezett dep
resszív reakció-formákhoz, azaz dep
resszíókhoz, amelyeknek külső okaík
vannak. Endogén tényező itt is közre
játszhatik, például azon a módon,
hogya lelkileg nyomasztó külső ere
detű - egzogén - mozzanat különös
erővel hat. Hogy valaki egy szomorú
vagy kellemetlen élmény következté
ben lehangolt és deprimáit lesz, ön
magában olyan reakció, amely a nor
mális pszichológiai jelenségek körébe
esik. Úgynevezett depresszív reakció
ról csak akkor beszélhetünk, ha a dep
resszív rossz. hangulat abnormisan
erős vagy szokatlanul sokáig tart. Ez
akkor szekott előlépni. ha valami fel
dúlja vagy fenyegeti az egyéni egzísz
teneia különösen fontosnak látszó vagy
különösen fontoenak érzett alapjait.
Érintheti az életet, az egészséget, a
szerelrní viszonyt, a becsületet, a va
gyont. A nemek lelki sajátosságának
megfelelőert a férfiaknál főleg hivatási
és pénzügyi nehézségek, a nőknél a
szerelemmel összefüggő csalódások és
konfliktusok váltanak ki súlyos lelki
depressziókat. Különösen akkor, ha a
lelki ellenálló erőt testi betegségek,
terhesség, álmatlanság c~'kentettélk.
Elősegítő tényezők az emberi életnek
azok az átmeneti fázisai is, amelyek
hormonális átállásori nyugszanak: pu-



bertás.vférfí és női klimaktérium, kez
dődő öregség s ugyanígy az érelme
szesedéses agyibántalmak. Teljesség
kedvéért meg kell említenünk, hogy a
kezdődő szkizofrénia is nem ritkán a
depresszió képében jelentkezik.

Normális mértéket meghaladó reak
ciók legtöbbször abnormis személyisé
geknél, az úgynevezett pszíchopathák
nál fordulnak elő. Ezek közt is vannak
megint külön tipusok, amelyek hajla
mosak rá, nevezetesen a gyenge aka
ratúak, puhányok, egyensúlytalanok.
aggályoskodók, szenzitívek és becsvá
gyók. Depresszív lelki alkatból kiin
dulva kell megértenünk az úgyneve
zett honvágy-reakclókat is, amelyek
nek a törvényszéki psziehíatrtában
van bizonyos jelentőségük. Szellemi
leg még 'kevéssé fejlett fiatal háztar
tási alkalmazottak, akik azelőtt még
nem voltak távol otthonról, felgyujt
ják gazdájuk házát vagy megmérge
zjQ{ és megfojtják a reájuk bízott
gyermeket, mert a honvágy olyan két
ségbeesésbe vitte őket, hogy már nem
tudnak magukon segíteni és impulzlv
módon, fontolgatás nélkül olyan cse
lekedetet hajtanak végre, amelytől re
mélik, hogy nyomban hazaküldik őket

övéikhez.
Az öngyilkosság, amelyhez oly sok

emberi tragédia fűződik, a legszoro
sabb kapcsolatban van a depresszív
állapottal. Az öngyílkosokmak csupán
kis hányada szenved tulajdonképpeni
elmebajban. amílyen a mániás-dep
resszív háborodottság vagy a szkízof
rénia.Az esetek túlnyomó többségé
Den t("bé-keV1éslbé abnormis szemé
Iyeíoről van szó, alki,k lelki depresszió
ban véget vetneik életüknek, mert erő

sen túlértékelik a pillanatnyi helyze
tet. Súlyos depresszióban az öngyíl
kösságra való ösztönzés és a kétség
beesés oly hatalmas lehet, hogy el
lentétes képzetek, vallási és családi
kötöttségek elvesztik minden súlyukat.
Ez az eset például, amikor egy gya
korló katolikus rózsafűzérrel és fe
születtel a kezében lövi agyon magát,
vagy az úgynevezett bővített öngyíl
kosságoknál, amikor az egyén a leg
kedvesebb hozzátartozóit is magával
rántja a halálba. Decurtins elmondja,
hogy egyszer egy 36 éves asszonyról
kellett olvosi véleményit adnia, akit 13
éves, házasságon kívül született leá
nyának megölése miatt állítottak bí
róság elé. Minden szeretetével CSÜTI-

gött ezen a gyermekén, voltaképpen
az egyetlen lényen, akivel meghitt
kapcsolata volt, egy mély depresszió
ban mégis megmérgezte gázzal magát
és gyermekét. Az anyát meg tudták
menteni,. a gyermeket nem.

Gyakran összefügg az öngyilkosság
az egyénnek azzall az alapvető beátlí
tottságával, amely a világ és Isten irá
nyában alakult ki nála. Kitűnik ez
már abból is, hogy jelentésen több ön
gyilkosság tőnténik a riagyvárosokban,
mírrt a mezőségeken, főleg azokon a
vidékeken, ahol magas a vallásgya
korló lakosok arányszáma. A vallás
fékező befolyását kétségtelenül meg
állapíthatjuk mondja Decirrtins.
Akkor is kérdéses persze, hogy létez
nek-e valóban úgynevezett .mérleaelö
öngyílkosságok", azaz olyan öngyil
kosságok, amelyeknek végrehajtója
előzetesen hideg ésszel leméri a mel
lette és ellene szóló érveket. Ha rit
ka esetekben meg is van a némi va
lószínűsége ennek, mint amikor pél
dául az elkövetett bűncselekmények

miatt hosszú szabadságvesztés várha
tó - emlékezzünk csak Ivar Kreuger
1932. évi öngyllkosságára, amely ak
kora szenzácíót keltett -, akkor sem
szabad elfelejtenünk, hogy az ember
önfenntartási ösztöne rendkívül erős,

annyira erős, hogy normális motívu
mokkal aligha nyomható el teljesen.
Bár azok az öngyilkosok, aJkik búcsú
levelet hagynak hátra, többnyire igye
keznek megmagyarázni elhatározásu
kat, orvosítaa és lélektanilag őket is
csak úgy érthetjük meg, ha emellett
még a normális mértéken túlmenő

depresszív reakciót is számításba vesz
szülk.

Pigyelernreméltó ebből a szempont
ból Margaréthe von Andics dolgozatá,
amelyben pszíchológíallag értékeli
száz olyan megmentett öngyilkosnak
a vallomását, akiket a bécsi egyetemi
elmeklinilkáltl kikérdezett. Az ő követ
keztetése az, hogy fáradt rezignált
ságon és álltalános reménytelenségen
kívül az öngyilkossági kísérletet rnín
den esetben a kétségbeesés pillanat
nyi elhatalmasodása idézte föl. Értel
metlennek érezték életüket, mert nem
találták helyüket a személyi és tárgy!
környezetben, elvesztették kapcsola
tukat embertársaikkal és hívatásuk
kal. Andics szerínt az élet harmadik
évtizede és az agg kor különösen ve
szélyes, mert ezekben a periódusok-
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ban vagy még nem találta meg, vagy
már elvesztette az ernber ezeket a
kapcsolatokat. Az öngyilkosság elha
tározását rendszerint a szubjektív és
az objelktív körülményekben levő ne
hézsógekre kell visszavezetni. A diák
öngyilkosságoknál a családi vagy ero
tikus konfliktusok iskolai konflrktu
sokkal keveredneik. Az újabb gyer
mekpszichológiai kutatások szempont
[ából lényeges Aridicsnak az a meg
állapítása, hogy a szerétetet nélkülöző

gyermekség, vagyis amikor a gyermek
nem érzi magát otthonosan és védett
nek a családban, egyenesen kíérlelí az
örigyilkosságra való hajlamot.

Ami az elmekórtani therápiát illeti
- tér I1á Decurtims -, a depresszió
legsúlyosabb eseteit aránylag rövid
idő alatt meg lehet szüntetní az 1938
óta bevezetett, viszonylag veszélyte
len görcs-kezeléssel. A görcsrohamo
kat, amelyek megfelelnek az epilep
szíás görcsöknek. kezdetben egy or
vosság, a "cardiozol" befecskendezé
séveJ, újabban kizárólag elektromos
árammal idézilk elő. Ezt az utóbbi ke
zelési módot nevezik "elektro-sokk
nak". Ha megfelelő szerekkel eler
nyesztik az izomzatot és narkotikus
altatást is alkalmaznak, akkor eillke
rülhetök a csonttörések és félelant ér
zések. A kezelés nyomában járó em
lékezetkiesés csak átmeneti s valószí
nűleg dömtő jelentőségű is a kedvező

hatás okából, mert megszakítja a dep
resszív gondolatmenetek zártkörű for
gását. A görcskezelés bevezetésével
elejét vették az elmegyógyintézetek
ben az öngyilkosságoknak, amelyek
től azelőtt annyira kellett tartaní. Leg
újabban kémiai vegyületeket is felfe
deztek és Icípróháltak, amelyekkel sok
esetben közvetlenül befolyásolhatjuk
a depresszív hangulatot. Az úgyneve
zett serkentő szerek is jó hatással
vannesk egyes személyekre: emelik a
nyomott hangulatot és kiküszöbölik a
depresszív gátlásokat. Alkalmazásuk
azonban csak könnyebb és különleges
esetekiben ajánlatos, meet fokozzák a
belső nyugtalanságot és szorongást,
ami miatt azután fogyasztasuk szen
vedéllyé válhatik. Horrnonálís zava
rokkal összefüggű depresszióknál si
kerrel használhatók hormonkészítmé
nyek, Nem nagyon súlyos depresszív
áIllapotollmál a szokásos nyugtató és
altató szerek mellett nem szabad fi
gyelmen kiLvül hagyni a megfellelő
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pszichotherápiás befolyásolást sem,
amilyen a szerétetteljes gondozás,
mentesítés az elhatározások és dönté
sek a161, bátorítás a munkára és an
nak könnyítése, hozzásegítés a nor
mális élethez, támogatás a konfliktu
sok legyőzésében.

Romano Guardini "A búskomorság
értelméről" szóló értekezését ezzel a
mondattal kezdi: "A búskomorság túl
fájdalmas valami és túl mélyen nyúl
bele emberi létünk gyökereibe, S€Ill1

hogy teljesen át szabadna engednünk
kezelését a pszichiáter-eknek." Meg
okolásul a szerző részleteket idéz,
Sören Kierkegaard naplójából, aki
nek lelkt egzisztenciaját és vallási
problematikáját nem választhatjuk
külön az egész életén.áthúzódó búsko
morságtól. Hasonló gondolatokat, mint
Guardini, fejez ki a pszichiáter Lud
wig Binswanger is, amikor ezeket ír
ja: "Egy William James melankóliája,
ha klinikai szempontból egyezik is,
egzisztenciálisan más .melankólia', sőt

teljesen más .betegség', mint egy át
lag emberé, hogy ne is beszéljünk egy
olyan zseniális személyiség ciklikus
ingadozásatról, amilyen Goethe."

Az igazság valóban az - írja De
curtins -, hogy a depresszió mélyebb
értelmét nem ragadhatjuk meg az or
vostudomány természettudományos-bt
ológíaí kutatásí módszerével, mert
gyökere és alapja az ernber lelki vilá
gában rejlik. A búskomorság struktu
ráírrak és összefüggéseinek pszicholó
giai magyarázata nem elégítheti ki a
gondolkodó emlbert. Előtte ez a be
tegség nem csak egy biológiai törvé
nyek szerínt végbemenő folyamat,
mínt valamely testi baj. Különös je
lentősége van az egyén számára, mert
ennek saját lelki egzísztenciájába
nyúl bele és teljes élességében állítja
szeme elé az embert lét kérdéses vol
tát. Nem csodálkoZlhatunik tehát azon
sem, hogy a depresszió olyan értelem
ben Ls módosíthatja a szellemi maga
tartást és a világnézeti ibeállitottsá-.
goto hogy az ember - személyiségé
nek éréséln és elmélyülésén át - az
el nem múló értélkek felé fordul. Az
az ember, aki súlyos depresszióban
szenved, szörnyű realitásként tapasz
talja meg az emberi mulandóságot s
ebből a mulandóságból a reménytelen
ség és sötétség lehelete csapja meg.
"A búskomorság az ember nyugtalan-



ná válása az ÖiI'ölkké;vialóna:k szornszéd
sága míatt, lelkesítés és fenyegetés
egyszerre" - jelenti ki Guardirni. S
valahogy így is van - zárja fejtege-
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téseit Decurtíns -, úgy elvontan eb
bern kell látnunk a búskomorság mé
lyebb értelmét, aminek felismerése a
pszichiáter számára is hasznos.

"Minden jócselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a
jócselekedet az ember műoe, a mise pedig Istené. Ehhez hasonlítva a ,vértanú
ság semmi. A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete áránioészít az Is
tennek, a mise az Isten áldozata, melyet saját testéből és véréből készít az
embernek ...

Mikor Isten az oltárra tekint, ezt mondja: Ez itt az én ezeretett Fiam, ,ki
ben nekem kedvem telik. - Semmit sem tud tmeqtaqcuini, haiennek az áldo
zatnak érdemeire hivatkozunk ...

Milyen gyönyörű szép is az, hogy Krisztus Urunk laz átváltozás után ép
penúgy jelen van itt, mint az égben. Ha az ember jól megértené ezt a titkot,
meghalna a szeretettől . . •

Ugy-e, ha azt mondanák nekünk: Ebben és ebben az órában föl fognak ,tá
masztani egy halottat, - gyorsan futnánk megnézni. De nem jóval nagyobb
csoda-e a halottföltámasztásnál az átváltozás ... ? Legalább negyedórát kelle
ne fordítanunk az előkészületre . . . Meg kellene semmisülnünk a jó Isten előtt

az ő mélységes megsemmisüLésének példájára, melyet az Eucharisztiában lá'
tunk. Lelkiismeretvizsgálatot kellene ,tartanunk, .mert a jó misehallgatáshoz a
kegyelem állapotában kell lenni . . .

A szentáldozás után ajánljuk fel neki szeretett Fiát, halálának és szenve
désének minden érdemével együtt. Semmit illem tagadhat meg tőlünk."

(Vianney Szent János. Monin-Vácz: Szól az Arsi Szent. 65-67.)

Valamikor sokszor hallhatta az em
ber: Én vasárnap kimegyek a nagy
természet templomába, ott solokal
jobban tudom az Istent dicsérni, mint
a négy fal között. - Ha a nagy ter
mészet mínden Isten-dicséretét össze
tennénk; a madárdal, a patak-csörgés
és a tenger zúgása, a viharok és or
kánok 'tombolásá, a virág-rllat, a csil
lagok, a hold fénye vagy a nap ra
gyogása, nem jelent akikora megdicső

ítést a jó Isten számára, mintha egy
értelmes teremtmény egyetlen egy
szer mondja: Istenem, szeretlok. 
Viszont, ha rninden angyal és ember
teremtésétől fogva soha nem szűnő

időkön keresztül' térdenállva imádná
Teremtőjét, e dicséret távolról sem
közelíti meg a tiszteletet és hódola
tot, amelyet a Szentháromság ölén az
örökkévalóság bármely "pillanatáb8llI1"
ad az örök Atyának.

"A rníndenség nagy szerit dala" min
dig csak véges Isten-tisztelet marad,
bármilyen végtelennek látszó világban
számunkra megszámlálhatatlan an
gyal és ember zengje is azt. A Máso
dik Isteni Személy, az Ige tisztelete
és szeretete az AJtYJ8 iránt az igazárn
végtelen, az egyetlen "Istenhez mél-

tó" hódolat és imádás. - E végtelenül
értékes istentisztelet a míénk lett a
megtestesüléstől kezdve. Nem hiába
énekelték az angyalok karácsony éjt
szakáján a gloriát. Azóta mi emberek
az Ül' Jézus Krisztusban, Vele és Al
tala igazán végtelen, az Atyáihoz mél
tó és neki minden körűlmények kö
zött tetsző hódolatot és dicséretet tu
dunk adni szent Fönségének.

Az Úr Jézus a legtökéletesebb áldo
mtot a kereszt, a föltámadás és a
mennybemenetel egyetlen nagy áldo
zatában mutatta be. Az ószövetségi ál
dozatoknál sem csupán az áldozat le
vágása, hanem testének elégetése és
vérének bevitele a "szentek szentjé
be" is hozzá tartozott a teljesen elégő

és a nagy engesztelő áldozathoz. Szerit
Pál - főként a Zsidókhoz írt levelé
ben beszél legtöbbet az Úr Jézusról,
"aki az örök Lélek által önmagát
ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul Is
tennek". (Zsid. 9, 14.) Ugyanitt emle
geti legvilágosabban azt is, hogy vé
rérnek bevitele a mennyekbe, "aboo a
nagyobb és tökéletesebb sátorba, ame
lyet nem ember keze alkotott" (Zsid.
9, 11.), hozzátartozik az örök Főpap

egyetlen áldozatához. - A föltáma-
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-dásra vonatkozólag pedíg a Szent
atyák Szent Pál gondoliatát f\ejtik ki
tovább: a föltámadáskor a Szentlé
lek a legtökéletesebben eláradt az
Úr Jézus emberi természetén. a föl
támadás óta az Úr áldozati teste és
vére, mintegy örök szent egészen el
égő áldozat ég a Szeritlélek tüzén.
Az Uj szövetség Látnoka az Úr
Jézust az égi dicsőségében is, mirutegy
örök áldozatot látja: "a trón, a négy
élőlény és a vének között ott áll a Bá
rány, míntegy megölve." (Jel. 5, 6.)

Ezek után talán jobban megértjük,
hogy a mindenben lényeget kereső

római liturgiában miért imádkozzuk,
hogy "az áldozati adományt" "a mi
Urunk Jézus Krisztus szenvedésémek,
föltámadásának, mennybemenetelének
emlékezetére" mutatjuk be. Egyéb li
turgiák a szentmísében az Úr szüle
tésének, Itéleta-e való eljövetelének
vagy egyéb titkaínak emlékeztetőjét

is látják. Mi azonban így imádkozunk
az Urfölmutatás után: "Megemléke
zünk Fiadnak, Krisztus Urunknak ál
dott szenvedéséről, halottaiból való
föltámadásáról, és dicsőséges mennv
bemeneteléröl." A szentrnisében laz Ú<r
Jézus életének egyetlen nagy áldozata
elevenedik meg és újul meg közöt
tünk, hogy ez az áldozat a míénk is
legyen, hogy ebbe mi is belekapcso
Iódhassunk. Az égben örök áldozat
ként élő Bárány megjelenik a kenyér
és bor színe alatt, hogy a mi áldoza
tunk is lehessen.

Ugye, mennyire igaaa van az arsi
Plébánosnak, amikor azt mondja, hogy
a szentmise több, mint a vértanúság:
Ha minden ember vállalná a vérta
núságot, önfeláldozásuk míndíg csak
véges ajándék maradna. A szentmíse
pedig (egyetlen szentmíse is!!) vég
telen áldozat, az örök Ige végtelen
hódolata él benne tovább az Atya
iránt emberi testének állandóan meg
újuló fölál1dozásában: "Valalhányszor e
kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok.
az Úr halálát hirdetitek, míg el nem
jön." (1. Kor. 11, 26.)

De 'akkor is igaza van Vlanneynek,
amilkor arra bíztat, hogy buzgóbban
jőjjünk a szentmisére, míntna egy ha
lott föltámasztására mennénk: Valaki
egyszer kételkedve mondta nekem: O
nem tudja elhinni, hogy egyetlen bű

nös szentmíse malasztásért - ilyen
kis dologért - valakit örökre elkárr
hoztassori az Isten. - Valóban kis do-
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log az egyetllen Istenhez méltó tisztelet
és a végtelen hódolat megtagadása ?
- Ma azonban, hála Istennek, a szerit
rrnsével kapesclatban nem azt szá
rnoljuk, hogy bűn vagy nem bűn, ha
nem emberi életünk kis útján boldo
gan jövünJk e nagy, állandó, szent ál
lomáshoz. Keressük minél tökélete
sebben a bekapcsolódást Jézus áldoza
tába, hogy életünk apró áldozatainak
rajta keresztül örök értéke legyen.

Ma már tudjuk, hogy a szentmísét
nem lehet "hallgatni", márstahogy ke
vés volna "lakodalmat" "hal'Lgatni"
vagy kevés volna egy lakodalomban
csak úgy résztvennünik, hogy ott be
szélgetünk vagy énekelünk. Ma a ka
tolíkus tömegek érzik, hogy nem elég
"jelen lenni" a szentmisén, hanem
bele kell abba kapcsolódnunk és pe
díg éppen úgy, mínt a száz éve el
hunyt nagy, ma is modern arsí Lelki
pásztor ezt kívánja: a kegyelem álla
potában a szerrtáldozáson keresztül.
Az áldozatban régen és ma is az áldo
zati lakomán keresztül vehetünk iga
zán részt. A szentmísén legalább a
papnak kell áldoznia, de a jelenlévők

közül csak azok kapcsolódnak be iga
zán az áldozatba, azok vesznek ben
ne részt, akik szentáldozáshoz is já
rulnak. A töl::lbiek valójában csak
,/hallgatják a szerrtmisét", legföljebb
még énekelnek és imádkoznak alatta.
Akik azonban áldozmak, azok a pappal
együtt mutatják be a mennyeí Atyá
nak "szeretett Fiát halálának és szen
védésének minden érdemével" - még
hozzá tehetjük: föltámadásának min
den szépségével, rnennvbemenetelének
minden dicsőségével együtt.

.Mímden szentrnisében - főként az
áldoztató rácstól - nemcsak vissza
pdllanthatunk a keresztre, arnelvre az
oltáron lévő feszület emlékeztet min
ket, hanem fölnézhetünk az égbe is:
a föltámadás és a mennvbernenetel
káprázatos kilátását élvezhetjük. Ezek
ben oly bíztosan lesz részünk, mint
amilyen biztosan részesedünk a szerit
mísén keresztül az Úr Jézus testében
és vérében.

Valóban igaza van az ami Szent
nek: A Mennyei Atya semmit sem
tagadhat meg tőlünk, amíkor a szent
misében legszentebb Fiát triutatjuk be
Neki. Am amikor Szent Fiát neki be
mutatjuk, ne csak nagyobb kenyérre,
cifrább vagy melegebb ruhára, ké-



nyeímesebb vagy gazdagabb otthonra
gondoljunk. Ne egészséget, esőt vagy
szép időt kérjünk, hanem feledkez
zünk rajta a föltámadás szépségéoen
és a mennyország gazdagságáhan meg
jelenő Aldozaton. Résztvenni az Úr
Jézus testében és vérében annyit je
lent, mint résztvenni a szépségoen és
dicsőségben, amelyet e test és vér
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magában hord és amelyet velünk meg
osztani akar.

Ha most resztveszünk az istentiszte
letben, amelyet közöttünk az örök Ige
bemutat, nyugodtak lehetünk, hogy
ezzel már meg is kezdődött számunk
ra a részvétel a Második Isteni Sze
mély végtelen, örök, égi istentisztele
tében.

A LEGÚJABB EGYHAZDOKTOR. MiIloor eljutott hozzánk a hír, hogy
XXIII. János pápa 1959. március 19-én kibocsátott apostoli brévéjével Brindisi
Szent Lőrinc kapucinus testvért egyházdoktorrá nyilvánította, sok avatatlan
ernber méltatlankodva kérdezte: "Hogyan, hát annyira leszállott az egyház
doktori cím ázsiója, hogy már közönséges kolduló barátoknak is osztogatják?"
Akik azonban jártasaobak a hagíografiában, vagyis a szentek élettörténetében,
azok jól tudják, hogy kevés szent szolgáJt Irá jobban a magas kitüntetésre, mint
éppen Brindisi Szerit Lőrinc. Mert íme, ő eszményi mértékben egyesítette ma
gában az egyházdoktorság három alapvető kelléket: az igazhitűsóget (doctrína
orthodoxa), az életszentséget (sanctitas vitae) és a kiemelkedő tudást ·(eminens
eruditio). De más vonatkozásban is korának legkülönb egyéniségei közé tarto
zott ő s közéleti. politikai, diplomáciai, sőt hadi szereplésével kitörölhetetlenül
beleírta nevét a vége felé siető XVI. és a kezdődő XV II. század történetébe.

Az új egyházdoktor 1559. július 22-én adélolaszországi Brmdistben szüle
tett. Eredeti nevén Russo (Rossi) Julius Cézárnak hivták. Szerzetbelépése al
kalmával azonban családi nevét szülővárosának, keresztnevét pedig a keresz
tény ókor híres vértanújának, Szent Lőrinc diákonusnak nevével cserélte fel.
Apai és anyai ágró'! egyaránt jómódú és tekintélyes családból származott.
Szülei, a helybeli minoriták segitségével, nagyon gondos vallási nevelésben ré
szesitették. Bizonyság erre a "kis angyal" név, mellyel kortársai a vonzó meg
[elenésű ifjút illették. 14 éves korában magasabb tanulmányok végzésére Péter
nevű nagybátyja velencei házába került. De itt csak két esztendeig időzött,

mert 1575. február Ifi-én régi vágyat követve a kapucinus rendbe lépett, mely
épp az időben indult el Európa-, majd valamivel később világhódító útján. Alá
zatosságára jellemző, hogy egyszerű szolgáló testvérként kérte felvételét és
csak elüljáróinak határozott parancsára fogott hozzá a teológiai tanulmányok
végzéséhez..

Felszenteltetése után (1583) először a páviai egyetemi ifjúság lelki gondo
zásával bízták meg. Ez a munkakör nagyon ínyére volt neki, de nem sokáig
maradhatott benne, mert elüljárói már négy évre rá, 28 éves kora ellenére
velencei guárdíánná (1587), újabb négy év múlva (1590) pedig toszkánai, illet
ve velencei provinciálíssá nevezték ki (1593). És amint egyszer belekerült a
közbizalom sodrásába, nem volt többé megállása. Az 1596. és 1599. évi egyetemes
káptalanok generálisi tanácsossá, definitorrá, 1602. május 24-én pedig egyhan
gú lelkesedéssel generálissá választották. Tíz évvel később (1612) rendtársai
újból felajánlották neki a legfőbb rendi vezetést, de ő másdrányú elfoglaltsá
gára való hivatkozással elháritotta magától a nagy megtiszteltetést. A defini
tori tiszttől ellenben élte fogytáig nem tudott megszabadulni. Sőt egyidoben a
genovai provínciálisságot is vállalnia kellett.

Igy Lőrinc atya működése legszorosabban összeforrott rendje történetével.
Hogya kapucinus rend a diadalmasan kibontakozó katolikus ellenhatás korá
ban olyan páratlan népszerűségre és elteriedtségre jutott, azért elsősorban őt

iUetí az elismerés. A középeurópai fészekrakás meg egyenesen az ő személyes
műve volt. A bécsi, gráci, prágai és münchení kolostoroknak ő vetette meg az
alapját. Pedig a vállalkozás nem volt könnyű, A szekatlan ruháju és szakállas
barátokat elŐSZÖIf mindenütt ellenszenvvel és bizalmatlansággal fogadták.
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Lőrinc atya azonban nem ismert meghátrálast. Amit egyszer a fejébe vett,
abból' egy tapodtat sem engedett. Különösen, ha rendi érdekekről volt szó,
nem riadt vissza semmi áldozat vállalásától. Mint újonnan megválasztott gene
rális, köszvenyes lábbal és időről-időre kiújuló epekőbántalmakkals hozzá túl
nyomólag gyalogszerrel jáirta be az összes olasz, spanyol, francia és német
rendhbakat és míndenütt személyesen nézett utána a regulák megtartásának.
Assisi Szent Ferenc szellemében főleg a Szegénység úrnő jogainak megóvására
fordított nagy gondot.

Kolostorépítő és látogató útjai többek közt arra is kitűnő alkalmat nyuj
tottak Lőrinc atyának, hogy méíyebb bepillantást nyerjen kora vallási és poli
tikai viszonyaiba. Különösen a müncheni megtelepülés bizonyult ebben a te
krintetben rendkívül termékeny hatásúnak. Az előkészítő tárgyalások során
ugyanis sikerült Lőrinc atyának közelebbi kapcsolatba kerülnie Miksa bajor
herceggel, a német ellenreformáció legtevékenyebb vezérével. Fejedelmi barát
j,a megbízásából ismételt ízekben tárgyalt a római, bécsi, prágai és madridi
udvarokkal. Legfőlbb célja a katolíkus világ egységének helyreállítása és meg
szílárdítésa volt. Hiszen akkor már kézzelfogható jelek mutattálk, hogy a kato
Iikus és protestáns ellentét fegyveres kirobbanása közvétlenül küszöbön áll.
Lőrinc atya ösztönszerűenmegérezte a készülő veszedelmet és minden tőle tel
hetőt megtett elhárítására.

Lőrinc atya azonban nemcsak a tárgyaló asztaloknál, hanem a harcterekén
is kivette részét a katolikus érdekek védelméből. Ezt annál inkább említenünk
kell, mivel háborús szereplésének színhelye éppen Magyarország volt. Ismeretes,
hogy magyar földön már 1593 óta állandó csatározások folytak a török hata
lom megtöréséért és az ország felszabadításáért. A küzdelem azonban, részben
a töröktúlereje, részben pedig a császári hadvezetés ügyefogyottsága miatt nem
hozta meg a kívánt eredményt. Csak az emberek pusztulta/k és az anyagi ja
vajk fogytak míatta ijesztő mértékben.

Az 1601. év kiszemelt fővezére, Mercoeur Fülöp lotharingtat herceg először

Buda várát kívánta megvívní, utána pedig Székesfehérvárt és Nagykarrizsát
akarta sorra keríteni. A bécsi haditanács nagyhatalmú urai azonban elvetették
ezt az épkézláb tervet és Buda mellőzésével csupán Fehérvár és Karrizsa pár
huzamos ostromát voltak hajlandók engedélyezni, Tették pedig ezt azért, mí
vel Kanizsa ostromának vezetését már előzőleg a 24 éves Ferdinánd főherceg

neIk, a későbbi II. Ferdinánd császárnak, igérték oda. Ezzel természetesen
együtt járt az amúgy is kísszámú császári haderő kétfelé osztása. Fehérvár ost
roma Buszwurm Hermann tábornaknak jutott osztályrészül. A tábornok serege
míndössze 28.400 embert, túlnyomó ~zben német és vallon zsoldosokat szám
lált. Köztük volt Lőrinc atya is, rnint apostoli tábori lelkész. Soknyelvűsége

ikülönösen alkalmassá tette őt az erősen kevert összetétélű haddal való érint
kezésre, Megérkezése után első dolga volt, hogy lelket vert a túlnyomó török
haderő míatt aggályoskodó vezérekbe és katonakba. Elgylébként a maga szemé
lyét illetőleg semmiféle kívételezést, vagy kedvezést nem fogadott el és viszont
semmi fáradalom alól nem vonta ki magát. így a Sziget nevű külváros ellen
intézett éjje1'i támadás alkalmával közember módjára kilenc órán át gázolt a
derékig érő sárban és latyakban. (Szept. 13.) Nem kevésbé hősies magatartást
tanúsított a Mocsár és Rácváros nevű külvárosok, majd a tulajdonképpeni vár
megvívásánál. (Szept. 20.) Igazi babérait azonban csak ezután, a csókakői meg
erősített tábor' ellen intézett támadás visszaverésénél (okt. 13.) és a Sárrét men
tén vívott döntő csatában aratta. (Okt. 15.) A háromszoros túlerővel szemben
kívívott diadal valóban fényes volt. Kétségtelen, hogy kivívásában Lőrinc atyá
nak volt :IDrésze. Kezében magasra tartott feszülettel, ajkán Jézus! Jézus!
csatakíáltással mlndenütt ott volt látható, ahol a harc legihevesebben tombolt,
Az egykorú l:stvánffy Miklós, a "magyar Livius" nagy történeti rnunkáíában
így emlékezik meg róluk: "A felfeszített Ktrisztus keresztjével a kezében emelt
hangon harcra bátorította a keresztényeket és mit sem törődött a körülötte
röpkedő golyókkal." A szent által használt feszületet jelenleg Innsbruckban
őrzik.

A sárréti győzelemmel véget is ért Lőrinc atya háborús szereplése, Rövid
ideig, rníndössze néhány hónapig tartott, de ezen rövid idő alatt, Kapíszrránóí
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Szent Jánoshoz hasonlóan, kítörölnetetlenüd beírta nevét nemzetünk történetébe.
Súlyosan vétenénk azonban a történeti igazság ellen, hogyha szentütnk

magyaoányú, egész Közép- és Déleurópára kiterjedő közéleti szereplése mellett
hallgatással mellőznők nem kevésbé !kiterjedt tudományos működését. Mert ő

tudósnak is kora Iegkíemelkedöbb egyéniségei közé tartozott. Saját kezeírásá
ban reánk maradt írodalmí hagyatéka, melyet ez idő szerint a velencei loapu
cinus kolostor levéltárának legféltettebb kincseként őriznék, összesen 2231 ol
dalt tölt ki rendkívül apróbetűs, rövidítésektől hemzsegő írással. A gazdag 00
gyáték újabban - éppen az egyiházdoktorrá emelés előkészítéseként - nyom;'
tatásban is megjelent. (Laurentíi a Brundusio opera omnia. 13 k. Padov:a,
1928-1944.)

Hogy az ilymódon közkinccsé lett munkák értékéről a kevésszámú beava
tottak már régebben is mílyen kedvező véleménnyel voltak, mutatia a boldog
gáavatás alkalmával tett hivatalos cenzori nyilatkozat: "Szerzőjük megerde
melné, hogy az Egylház szent doktorai közé iktassák." Ennyiben tehát a mos
taní rangemelés századok vágyát töltötte be.

Az új egynázdoktor munkáí tartalom tekintetében nagy változatosságot
mutatnak. Vannak közöttük dogmatikus, exegetikus, apologetikus és szerzetes
fegyelmi vonatkozásúak. Tudományos érték dolgában "A lutheranizmus leáJb
rázolása" (Lutheranismí hypotyposís) című hatalmas monografia 'képviseli a
legmagasabb színvonalat, A bámulatos szorgalomrnal, éles logikával és cáfol
hatatlan dialektikaval felépített munka méltó párja Bellarmin Szent Róbert
világhíres "Vitatkozásainak" (Disputationes), A mai olvasó számára azonban
többet rnond a szerzö kimerítő Mariologtája (Discorsi sopra la S. Vergíne),
melyben Mária szeplőtelen fogantatása és mennybevitele mellett már egyete
mes kegyelernközvetítésének .tételét is hangoztatja. Tehát nemcsak hű maradt
a ferences Mariologia tanításaíhoz, hanem azonfelüíl bizonyos fokig a l\1ária
dogmák fejlődésének útját is kicövekelte. - igy -

A MODERN HITTUDOMANY IRANYVONALAIRÚL ír érdekes összefog
lalótanulmányt Bogdan Kupis a Kierunki cimű lengyel katoliku« ihetilapban.
Attekin~hető képet nyújt azokról ,az irányzatokról, törekvésekről, \Szempontokr
ról, ameluek: a XX. század hittudósainakmunkásságában a :modern gondolko,
zés nyomán kiplakultak, bemutatja, hogyan mennek elébe amooern ember
szellemi, lelki >szükségleteinek, hogyan ,felelnek a ké1'désekre, Iamelyeket ko
TUnk >szellemisége felvet.

A tanulmány la jelenlegi hittudomány egyik leg.alapvetőbb jellemvomá:sát .a
publicisztikai beáUítottságban látja, 'amely legerősebben az ún. kerygmatikus
theológiában jelentkezik. Ez az utóbbi évtizedek eL$ő nagy ,kísérlete: :szQ;kítani
:a skolasztika fogalmaival és 8émáivaJ, szorosabb :kapcsolatot teremteni a rnw~

dern gondolkodással, meg,kísérelni hídat építeni a dogmák és a mai ember
mindennapi élete között. Manifesztuma J u n g m a n n osztrák teológus "Die
Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung" című könyve. (Regensburg
1936.) Tétele: a dogma ismerete a teológus számám alap; célja: hirdetni a
kerygmát, a jó örömhírt. Az irányzat követői sajátos új gyakorlati teolőgiát

kívánnak kialakitani, természetesen egybehangolva a hagyományos hittudo;
mány igazságaival.

Legsikerültebb kisérlet a kétféle teológiai irányzat egybéhangolására K.
R a h n e r háromkötetes műve: "Schriften zur Theologie". A magisztrális mű

negyvenöt teológiai értekezé.sből áll. Az elsőben, amelyet lenyűgöző erővel írt
meg - Rahner felvázolja azt a hittudományt, amely leginkább megfelel a XX.
század emberének és ezen felül kifejti, hogyan lelhet megragadó módon közve
títeni számára ,a teológiát, melu nemcsak orthodox, hanem egyúttal élő is, mí
lyen kérdéseket kell tárgyalni, milyen sorrendet kell megtartami a szent taní
tás kifejtése közben. Sikerült a lényeg és struktura teológiáját szintézisbe hoz
nia az existencia teológiájával, vagy másként az absztmkt teológiát az üdvözü
lés történetével, az Istenről szóló értekezést a megváltásról szóló traktussal, a
dogmatikus teológiát a morális teológiával, a dogmát a gyakorlattal.

A jelenlegi gondolkodás másik olyan kategóriája, amely a teológiábam ha
tott és tért hódított: a historícizmus. Ez azokban a törekvésekben nyilatkozik
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meg /,eginkább, ame~yek cé~ja.: visszatérni az eredeti forrásokhoz, a Szentírás
hoz és a szent hagyományhoz. A Szentíráshoz való visszatérés ezelőtt hatvan
esztendővel indult meg és rendkívüli eredményeket hozott.

Kesésbé ismeretes az "új teológia" másik nagy eledménye és egyúttal for
rása: az őskeresztény hagyományoJchoz való visszatérés. - Az "új teowgia"
elnevezéssel a háború után kezdték meghatározni és körvonalazni a teoWgiai
rejormtorekoéseket. Legkiválóbb képviselői a francia jezsuiták: Henry d e
L u b a c és Jean D a n i é Lo u. oi. kezdeményezték 1942-ben a "Sources
chrétiennes" (Kereszténység forrásai) sorozat kiadását. Kezdetben csupán arról
volt szó, hogy az olvasók szélese'bb körében népszerűsítsékaz egyházatyák mű

veit. A szaktudományos tÖTekvések csak később léptek: előtérbe a kiadássa l
kapcsowtban. Ma a "Sources chrétiennes" sorozatot az egyházatyák legjobb kir
adásai, a bécsi és a berlini mellé ~ehet állítani. A háború alatt megjelenteket
kivéve, a sorozat minden kötete tartalmazza az eredeti szöveget, a telies 
néha túlságosan bőbeszédű - francia fordítást, bevezetést, a kommentárokat
és név, illetve tárgymutatót. A kiadott kötetek száma meonauuiia a félszázat és
előkészületben van az eddig még sehol ki nem adott és úgyszólván nem ismert
arab keresztény szövegek kétkötetes kiadása.

Az újjáéledt patrisztika célja mindenekelőtt az egyházatyák tanításában
ioauüt kerygma, örömhír kibontása, az evangéliumi kinyilatkoztatás tanbeU és
lelki gazdagságának [eitárása, az őskeresztény közösség vallási élményének fel
idézése.

A historicizmus, mint modern gondo~kodás egyik kategóriája, arra készteti
a hittudóst, hogy fog~alkozzék a történelem vallásos értelmezésével, hogy kidol
gozzaa tÖTténelem teológiáját. A történeti teológia nem "általában" fogwlkozik
a történelemmel és az emberrel, ellenkezőleg, a váLtozás a kibontakozás és a
fejlődés kérdéseit a konkrét történelmi-szociális feltételek között ragadja meg,
a történelem, a hagyomány, a korszellem, a szellemi és anyagi kultura átta;
~étrehozott környezet figyelembevételével.

Ebbena szellemben fejti ki hatását a hittudományra a jelenkori gondol
kodás két további Icategóriája: az evolucionizmus és a konkretizmus.

Az e vol u c i o n i z m u s feladata megteremteni a kapcsolatot a hittudo
mány és természettudomány között. Taláwan állapította meg valaki, hogy ka
tolikusok és evolúcionisták között különbséget tenni csak hatv,an évvel ezelőtt

lehetett. Ma a teológusok többsége az evolúció mellett áll ki és azt hirdeti,
hogy lehet ualaki. evolúcionista anélkül, hogy materialista vagy ateista követ-
keztetéseket vonna le belőle. .

Katolikus teológusaink között az egyik leghíresebb evolúcionista a nemrég
elhunyt francia jezsuita T e i l h a r d d e C h a r d i n atya volt. Atvette a je
lenkori tudomány minden eredményét és'többkötetes művében, a "XX. század
Summa Theologicajában" sajátos szintézist hozott létre a hagyományos teológia
és jelenkori gondolkodás között. Múvét a teológusok egy része lelicesedéssel;
másik része tartózkodással fogadta. Nehézségeik és ellenvetéseik abból erednek,
hogy a következetes evolúcionizmus messze elkalandozik a természettudomá
nyok területén és túl szoros kapcsolatot teremt a kultúrtörténet, a bölcselettör
ténet, a vallástörténet és a dogma története között. A teológiában is lát változó
elemet, amely alkalmazkodik a kor konkrét szellemi igényeihez. H. B o u i II a r d
atya ezt így~fogalmazza meg: a teológiai igazságban van egy álwndó, változat
wn elem és a teowgiai igazság ennek a belső változatwnnak a megőrzéséért

öltözik külsőleg új meg új ruhába. Csupán a fogalmak megújhódása - a régi
ekhez analóg módon, de nem azokkal ellentétesen - tudja megőrizni a válto
zatlan igazságot.

S ez az, ami a legnagyobb tartózkodást kiváltj,a. Kü~önösen a "Humarnt
generis" enciklika megje~enése óta (1950) nyer [okozottabb hangsúlyt, hagya
hagyományos skolasztikue terminológiát, amely néha alkatrésze maoának a dog
mának, nem lehet elváWsztani a jelen, vagy bármely eljövendő század teow
giájától. Az enciklika éppen az evolúcwnizmus kérdésével foglalkozó teológusok
felé tartalmaz komoly figyelmeztetéseket. Magának a fejlődés elméletének, il
letue tényének értékelésébe nem bocsátkozik, hanem rámutat azokra az esetle-

560



ge& veszélyekre, következményekre, amelyeket az evolúcionizmus átvitele a dog~

matíkus és morális teológiába általában előidézhet.

Az evolúcionizmusról szólva érdemes megemlékezni azoknak a katolikus,
illeive keresztény természettudósoknak a magatartásáról, akik arra torekedmek,
hogy megteremtsék magukban az összhangot a tudományhoz való hűségük és
spirituális világszemléletük között. Csupán két szerző nevétemlitjük itt: L e 
c o m t e d u N o ü y-ét és C h a u c h a r d-ét. Azt lehetett vOllnavárni, hogy a
teológusok kapva kapnak az általuk kifejtett gondolatokon és felhasználják
azokat apologetikus cétokrs, Azonban nem igy történt. .

Ez a tartózkodás főként abból a meggondolásból fakad, hogya teológiát
nem lehet hozzákötni semmiféle tudományos rendszerhez. A tudományos [o
gal1Tl.4k változnak, karunk tudományos világképe más, mint a száz év előtti

emberé, és száz év múlva talán semmiben se hasonlit majd a mienkre. Ragasz
kodni régi fogalmakhoz, megrekedni a. "tegnapi" apologetika argumentumaiban,
ameluek azon alapultak, hogy kikeresték a lukakat a tudomány lezárt rend
szerében és hogy oda igyekeztek belenyomni a csodát, a természetfelettit, ab
szoluturnot - ma már értelmetlen; s arra sincs szükség, hogy új "tudományos"
(azaz ae ún. tiszta tudományok eredményeire Úímaszkodó) apologetikát épit
sünk fel.

A k o n k r e t i z m u S mindenek előtt a dogmatika, a marális, a funda
mentális és az apólogetika átrendezésében nyilvánul meg. Ebben mintha a
teológia theocentrikus beáHítása átadná helyét a christocentrizmusnak. Az ilyen
fajta teológia megteremtésének gondolatát negyven évvel ezelőtt vetette fel
M a r m i o n atya. A christocentrikus marálíst Ma u s b a c h dolgozta ki. Ahe
lyett, hogy az egy Istenről szóló elvont értekezéssei kezdené a teológia kifejté
sét, a megtestesült Isten, Jézus Krisztus konkrét, történeti személyének tagla
lásából indul ki.

Itt kell. megmlíteni a mariológia addig nem ismert fejlödését és a teológia
mariocentrikus beálZításának kísérletét. A felületes szemléZő előtt úgy tűnik

fel, mintha a mariológia kiépüléseeHentétben állana a christocentrikus teoló
gia kibontakozásával. A valóságban azonban másképpen van. Nem lehet el
képzelni igazi marwlógiát, mely ne a christológiára és az eceZesiológiára tá
1JULSzkodnék. A mariológiában találja meg a maga legteljesebb gyakorlati alkal
mazását a Icerygmatikus teológia is, amely szorosan egybe akarja kapcsolni a
Mária-ti.szteletet a dogmával és így áHítja Máriát a keresztény élet központjába.

A konkretizmus hozta létre a földi valóságok teológiáját és annak sajátos
ságát: a munka teológiáját.

Arról, hogy az anyagi világnak is része van a megváltás művében, már'
Szetit Pál szólott. Az Apostol e oondotatáro már a háború előtt figyelmeztetett
az ismert teológus, M a l a v e z. Azt állítja, hogy a világ áHandó fejlődésben

van, és ez a fejlődés, mint olyan, integrális része a misztikus Testnek, a teljes
Krisztusnak. Ennek a gondolatnak a kifejlődéseként indult meg a keresztény
ség és az ideigvaló konkrét valóságok viszonyának elemzése. Különösen G.
T h i l s louvaini teológus foglalkozott ezekkel a kérdésekkel a "Théologiedes
réalités terrestres" c. művében. G u a r d i n i n e k, a neves német teológusnak
abból a megállapitásából indult ki, hogyamegtestesülés nem absztrakt vala
mi, hanem hozzákapcsolódik a történethez, az időben való, ideiglenes földi va
lósághoz. A földi valóságok világa mintegy kiterjesztése, meghosszabbodás,a az
embernek és az emberen keresztül részt vesz a megváltás ökonomiájában. A
hittudománynak érdekZődnie kell a földi valóság iránt abból a szempontból is,
hogy az az emberen keresztül hogyan viszonylik Istenhez, és nemcsupán abból
a szempontból, miként sérti meg az ember általuk a morális törvényeket.

A földi valóságok teológiáj,a elválaszthatatLan a történelem teológiájától.
Egyes hittudósok a mikéntet emelik ki, ahogyan a kereszténység a viliágban
megtestesül, mások a kereszténység eschatologikus jellegét hangsúlyozzák. A
kettő együtt mondja ki a teljes igazságot. A kereszténység vallás, és miln/!
ilyen, eschalologikus beállítottságú. De midőn kiemeljük a kereszténység e vo
nását, nem feledkezhetünk meg a megtestesmés szerepéről sem. Ugyanakkor
szem előtt keti tartanunk a kereszténység transzcendens voltát a történettel
szemben. A két sík: a vallásos és az ideig való, kölcsönösen hat egy7l'l&ra.
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Hatnak. ané~kü~, hogy e~vesztenéka moaúk: sajátos jellegét. Amint E. M o u n i e r
tatálóan megjegyezte, az egyháznak ahhoz, hogy hasson a civilizácíóra, nem
kell elfordu~nia a maqa ~e~ki céljától. Az egyház, ané~kül, hogy politikai, vagy
társada~mi rendszer lenne, erjesztője a haladásnak. Az Istenről, az ember végső

cé~járó~ szóló tannak meg kell talá~nia a haladás eszközeit is,- amelye célhoz
vezet.

A munka teológiája a földi valóságok általános teológiájának legbővebben

kimunkált területe. R o n d e t francia teológus tanu~mányát kell kiemelnünk
legjellemzőbb példájaként: "E;~éments pour une théowgie du travail". Rámutat
arra, hogy a munka teológiája már az Oszövetség könyveiben feltűnik. A te
ológiában ismert "creatio secunda" (második teremtés) fogalmára támaszkodik.
Az Isten mindent megteremtett és fenntart, vagyis bizonyos tevékenységet,
munkát végez. Az ember munkája a teremtés kezdetétől fogva benne volt Isten
terveiben. Terhesnek az eredeti bűn következtében érezzük. A kereszténység
ben ezen felü~ a munka a cselekvő felebaráti ezeretet parancsa.

A s z o c i o log i z m u s és s z u b j e k t i v i z m u s, a modern gondo~ko

dás e további kategóriái ugyancsak kifejtették hatásukat a teológiában.
A katolikus hittudományt nem egyszer bírálják, különösen morális vonat

kozásban, hogy nem számol a szociológia és mikroszociológia legújabb megá~

lapításaival; hogy úgy látszik, mintha nem törődnék a hatássa~, melyet a kör
nyezet gyakorol az ember cselekedeteire és nem venné figye~embe a mély
pszihológia kétségtelen eredményeit. Az eddigi kazuisztikával teli morMis 
mondja e bírálat - mintha nem lett volna tökéletesen tudatában, mily szere
pet játszik az ember mindenkori elhatározása - az emberé, akinek a konkrét
helyzetben döntenie kell "mellette" vagy "ellene", végre kell hajtania valami
lyen cselekvést vagy tartózkodnia kell attól. A szituációs etika ezeknek a meg-
gondo~oknaknyomán a~akult ki.

A szubjektivizmus befolyása a teo~ógiában az antropológiai kérdések fel
vetésében és az Istenrő~ szóló traktátus olyan megfoga~mazásába1!- jelentkezik,
mely az ember és az élő transzcendens Te viszonyának elemzéséból ,indul ki.

Az u n i ver z a l i z m u s t kell végü~ említenünk, mint a modern gondol
kodás olyan kategóriáját, mely szintén hatott a teológiára.

Az univerzalizmus gondolata hatja át a misztikus Testről szóló egész ta
nítást, az ecclesiológiát és a laikátus teológiáját. Az univerzalizmus a forrása az
ökumenikus mozgawmnak, melynek célja: közeledést keresni az egyes keresz
tény vallások között, és a legújabban megindult mozgawmnak is, mely a ke
reszténység és az orthodox zsidóság közeledésén kíván munkálkodni. A misz
tíkus Test teológiájával szorosan összefügg a haladás teológiája. Az ecclesiologia
tárgyköréből különleges figyelmet érdemel C o n ga r tanu~mánya a változat
lanról és a változóról az egyházban és az egyház reformjáról.

A laikátus teológiáját érdekes alkotással gazdagitotta a fentebb idézett
német Rahnernak a világiak aposto~kodásáról szóló műve. Rahner először is
a laikus, a világi ember, az egyház világi tagja fogalmát tisztázza, akinek a,
hozzátartozás alapján joga és kötelessége aposto'kodni. Utána kiemeli a világi
apostol nagykorúságát, időszerűségét napjainkban és majdnem nagyobb hatást
tulajdonit neki, mint amit az Egyház hivatalos apostolkodása ki tud fejteni. A
pap ugyanis hivatása folytán meg van fosztva egyes alapvető vonatkozásokban
az élette~ való kapcsolatoktól. Persze, a pap hivatása szent és pótolhatatlan. A
pap tartja kezében mindazt, ami szent, ő látja e~ a felügyeletet mindannak a
forrásai fe~ett,amit a laikusnak a világba kell belevinnie. A világi ember
ésa pap nem versenyeznek egymással a maguk apostoli és missziós munkájá
ban. A papság és a hívek közötti konfliktus az apostolkodás terén elkerülhető,

ha pontosan megállapítják az egyiknek is, a másiknak is a tevékenységi körét,
ha a papság nem ~ép fel ott, aho~ az felesleges és a világiak nem tévesztik el
szem elől, hogy papság nélkül nincs egyház. (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mit akart mondani Mándy Iván kísregényével, a
Fabulya feleségeivel? Egy anekdota jut eszembe, André Boll érdekes könyvé
ben, a L'Art, cet incompris-ban olvastam annakidején. Egyszer egy bájos- tár
saságbeli hölgy azt kérdezte Sbravinszk í tól, a muzsikustól:
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- Mondja, kedves Mester, mire gondolt, amikor ezt a remekművét írta?
Mire a zeneszerző kereken így válaszolt:
- Semmire. Zenét csináltam.
MiJt akart Mándy Iván? A maga módián o 18 "zenét csinált". Meglátott

~y alakot, összes [ellegzetességeível, s ezt ábrázolni akarta a maga teljességé
ben. Azt akarta, amit minden igazi regényíró és novellista akar. Megvalósítani
azt, amm, úgy érzi, írói "üdvössége" múlik: hiteles valóságot teremteni a mű

ben, autonóm életet az élet elemeiből.

MeIl'I1: 'iW<izi írónál a tőblbi mind másodrendű. Ez természetesen nem azt je
lenti, hogy az írónak nincs világnézete, nem lehet világnézeti mondandója, EII
Ienkezőleg: nagyonis kell, hogy legyen; világnézet nélkül alkotni: ez kész pa
radoxon. De az ígazi író nem azért ír regényt vagy novellát, hogy a világnéze
tét kifejtse; .azért ír, mert van bizonyos kényszerítő erejű Iképe, látomása a
világról: a dolgokról, eseményekről, emberekről, amit ki kell fejeznie, amit áb
rázolnia kell, amit meg kell mentenie, művé rögzítve, a rnulandóságtól, A kép,
az ábrázolás azután, mint kép, mint ábrázolás, mond is valamít ; ha jó, aikkor
ken, hogy mondjon valamit. De amit mond, azt nem úgy mondja, mint egy
vezércfkkvagy egy értekezés, hanem a saját nyelvén.

Hadd idézzem Erdős László egy most megjelent cikkének egy részletét. Ezt
Í1rja: "Az író általában nem szokta itéletét szavakba és pontokba összefoglalni ...
Es ha alkalomadtán van is az írónak egy vagy több úgynevezett szócsöve, hit
vány írás az, melynek tartalma nem több, mint amit szócsövekkel ki lehet
fejezni. Egy regényben például rendszerint csak ábrázolt jelenségek és azok
SOTTeI1dje, jellemek és azok kapcsolatai, egymásra utaló sorsok és e sorsokról
való elmélkedések, stb. találhatók, s míndezek értelmét nem az író kimondott
szavai, hanern a regény egésze teszi világossá. Az íróiitélkezés magaban az
ábrázolás rnódjában nyilvánul meg" ...

Azt hiszem, nem megyek tovább rossz nyomon Erdős László szerint sem,
ha az ábrázolás módjában való ítélkezést így értelmezem: a regényben nem az
írónaik, mínt a cselekményen kívülálló, a cselekményt csak .Jevetítő" személy
nek .kell kimondania az itéletet, hanem magukinak az alakoknak kell ítélkez
niük, kimondott szavak nélkÜlI is, önmaguk fölött, a sorsukban - kicsit nagy
képűen azt mondhatnárn: regénybeli "vég:wtükben". Az itéletnek általában
(mert kivételt egyáltalán nem tűrő szabályok a művészetben nincsenek) ilyen
közvetett módon kell "elhangzania" - de ez a közvetettség a regényerr belül
maga a tiszta közvetlenség: nem kívülről jön, hanema Iregény autonóm vilá
gában történik, és abból szervesen következik, De úgy gondolom, az sem hely
telen (bár nem föltétlen érvényű) megállapítás, hogy az itéletet ugyan az Í'l"ó
fogalmazza meg, de fölolvasnía, "hatálY'ba Iéptetníe" már nem neki kell, ha
nem - az olvasának. Persze ehhez jó író kell, aki a magáiban megfogalma
zott itéletet ábrázolása művészi hitelének erejével szuggerálmi tudja; de jó ol
vasó is kell: olyan, akli tud hallgatni a műre és nem beszéli már eleve túl azt,
amit a mű a maga nyelvén mondaní akar neki.

Dehát akart egyáltalán rnondaní valamit Mándy Iván a Fabulyával ? Akart;
s mit akart? - Fabulyátakarta mondaní, s benne és rajta túl egyáltalán a
,,faJbulyimnust", ami élősdiség is, felelőtlenség is, üzletezés ís, pénzharácsolás
is, de ta maga módján költészet is, írodalom is - valami felemásság, koravén
ség és visszamaradottság, rideg részvétlenség és fázósan önző részvét-igénylés:
egyszóval az, ami Fabulya, S azt hiszem, nemcsak egy Fabulya van. Különböző

egyéni variációkban. a fajta jellegzetességeit több vagy kevesebb élességgel kép
viselve, s tha szerencsére nem is valami ijesztően nagy számban, de azért mé
giscsak vannak fabulyák.

Perem-figurák, olyanok, mint egy különös iakvárium furcsa alj tenyészete.
Az eszpresszó, ahol a regény a két "előadó", Zsámboki és Turcsányi beszélgeté
séből kialaJkrul, valóságos fabulya-telephely, Vízalatti világában be-beúszík egy
egy már jól !kifejlett, vagy éppen csak fejlődésben lévő Lalbulya, esőköpeny

kopoltyúit mozgatva szív néhány kortyot a presszót betöltő híg-nyálkás elem
ből, fölszed táplálékul néhány morzsát vagy pletykát, aztán elevez. Ezek több
nyire kis halak; egyik-másik néha hirtelen meghízik valami zsírosabb falaton.
fickándczní kezd, tágabb vizekre kalandozik, egy időre nyoma vész; majd visz-
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szatér. soványan, leégve, megtépázottan. ..Az igazi Fabulya óvatos, ő könyvei
közé húzódva bölcsen és megfontoltan, ízről-ízre haladva, a feleségeit emészti.
Neki saját külön akváriuma van, saját eledellel.

Könnyű volna ezt az egész faJbulya-világot finnyásan elhárítaní azzal, hogy:
ilyen nincs, ezt az irá csak úgy kitalálta. De nem így van. Ez a világ is léte
zik Es nem véletlenül létezik. Mándy Ivánnál nem is lóg. a levegőben; vilá
gosan és félreérthetetlenül "helyhez kötött". Ez a "hely": az a hatalmas appa
rátus, amely a modern ember szórakoztatásáról gondoskodik, Mándy Iván fa
bulyái a Rádió: körül úszkálnak ; de 'bizonyára megvannak a maga fabulyái a
Televíziónak és a filmnek is. Valahogyan olyasformán. ahogyan megvoltak fél
vagy háromnegyed századdal ezelőtt az újságírásnak. A Rádiónak például van
naik a magra sajátos. technikai jellegéből folyó rnűfaji szükségletei; szükségle
tek, melyeket megszab a hallgatók mínősége is: másként kell ismertetni valamit
felnőtteknek és másként gyerekeknek; rnindehhez pedig embereik kellenek,
olyanok, akik értik a dolog műfaji követelményeit, akik gyorsan dolgoznak,
akik - s ezt minden rosszalló él nélkül mondom, 'hiszen vele jár a dolog sa
játos természetével, és önmagában véve semmi rossz sincs benne - "tudják
az ipart", Nos, Turcsányi és Zsámboki :körül ez a világ hullámzik az eszpresz
szóban ; míg ők Fabulyáról beszélgetnek, addig egy szomszédos asztalnál éppen
"földobnak" egy jelenetet, egy harmadiknál meg talán egy még néger-sorban
sínylődö kis fabulya stilizálja át elgy ügyesebb nagynak a hangjátékát.

Persze ezt is többféleképpen lehet venni. Van, aki boldogan lubickol benne,
mert már elért valamit; nem is áll meg itt, hanem tovább akar menni, előre.

Annakidején a nagy újságírók is rendszerint a "slapajságon" kezdték. Aztán
van, aki megreked. S van, aki az egészet olyasminek érzi, hogy széklábakat kell
faragnia szép, telt, karcsú szobrok helyett - .mint egy kicsit Zsámboki is. De
azért egy kis fabulyaság őbenne is van, s éppen ez a magamagát sem kímélő

irónia óvja meg Mándy Ivánt .attól, hogy kisregénye regény helyett regényesi
tett pamflet legyen. Nem azt mondja: látod, Fabulya, ilyen vagy te! - hanem
ezt: látjátok, ilyenek vagyunk mi.

Nem valami eszményi figurák, az kétségtelen. Sérültek is, fanyarole is;
könnyelműek is, kicsinyesek is. Ez a fabulya-tenyészet majdnem haláltánc ; az
lenne, ha a fabulyákban valamivel több moralítás és ernberség volna. Mi van
ebben a Fabulyáoan ? Mi van a boldogtalan Turcsányí mimduntalan összetörő

arca mögött ? Mi van a "kissé sértett arcú, pufók" Zsámbokiban ? S a többi
ekben, sodródó kis nőkben, üzérekben és fezörökoen, az Átjáró hibrid alakjai
ban? Azemlbennek sokszor az az érzése, hogy csak kóc, forgács, fűrészpor.

Csak vannak, vannak, ide-oda vetődnek, de nem élnek igazán.
Mít akart mondani az író? Úgy gondolom, ezt - éppen ezt. Egyetlen ítélő

szó nélkül kimondta az itéletet.
Nem kívánom túlértékelni ezt a kisregényt, nem akarom "naggyá" magasz

taln; azt, amit az író maga sem szánt annak; viszont azt sem kívántam számon
kérni rajta, amit az író nyilván nem is akart belé rakni. Pontosan csaik ennyit
akart; s amennyit akart, azt pontosan, jól sűrítve meg is csinálta. Megragadott
egy figurát, megfogott egy életformát; ezt is, azt is pompásan ábrázolta, abban
a groteszk fekvésben, aminek mai prózánkban, azt hiszem, ő a legjobb mes
tere. S az a sajátos. jellegzetesen mándys, filmszerűen "neorealista" modor és
technika, aminek az ő nyomában hovatovább egész iskolája támad, még egyet
len nagyobb prózájaban sem következett olyan természetesen magából a témá
ból, mint itt: nem "technika", hanem magának az ábrázolt világnak az érve
rése lélegzés-rttmusa. Azt mondhatnám: nem Mándy ír tgy, hanem ez a világ
él í~y.

A Fabulya feleségeí jó könyv (meg kell [egyeznem, hogy semmiképpen sem
gyerekek kezébe való könyv). De aligha az a pont, ahol Mándy Iván meg akar
állni. Kiérlelt magában és magának egy bizonyos modort és szerepet, egy kissé
talán túl is hangsúlyozza olykor a karikaturisztikus felé. Az emberekiben azon
ban alighanem több van annál, amennyit a görbe tükör mutat. Ez egy-egy vo
nást félelmesen ki tud emelni, le tud leplezni; el tud árulni egy-egy rejtett
hasadást, félszegséget, torzulást, De egy valamit a Iegurgalrnatlanabb görbe tü
kör sem tud megmutatni. ffigy kicsit félve írom le ezt a közhelyet: az ernber-
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szívét, Azt, ami egy Turcsányí groteszkill rángatódzó arca, félszeg naívsága
'mögött van: az ember rejtettbe1ső világát, azt, ami felé a csehovi részvét ta
pogatodzik. Az emberek nemcsak furcsák, nemcsak groteszkok, nemcsak bábole
- még a fabulyák sem. Emberek is. Mándy Iván azt szereti bennük, ami
hogy úgy mondjam figura. Szeretném, ha egy kicsit jobban szeretné bennük
- az embert is.

Csunyák és korniszak? Elhiszem. De nemcsak azok. Csúnyaságukban. ko
míszságukban szépek és jók is. Egy kicsit föltétlenül szebbek és jolJbak annál,
amilyennek Mándy Iván szigorú szeme általában látja őket. (*)

FERENCZY BE:NI KIALLfTASA. E:lő szobrászaink legkiválóbbjának, Fe
renczy Béninek Nemzeti Szalon-beli kiállitása régi adósság letörlesztése, a ma
gyar képzőművészetnekhosszú idő óta egyik legnagyszerűbb, legemlékezetesebb
eseménye. Tóth Arpád verssoraival, amelyek egy Babitshoz írott költeményből

valók, méltóbban tudjuk kifejezni ünnepi és megilletődött érzelmeinket a Fe
renczy-művek láttán, mint saját szavainkkal: "Kik összegyűltetek ma e terem
ben / S .kikeket meleg fényével átitat / Csodákra váró, méla mélyű csendben /
Aszívekből kigyúló áhítat / ... Legyetek üdvöz egy nemes rvarázsló, / Egy tisz
ta költő arany szigetén."

Ferenczy Béni 1890-ben született Szentendrén, ahol édesapja, Ferenczy Ká.
roly, a magyar festészet egyik legnagyobb ali1!kja, 1889-től 1892-ig tartózkodott.
Ferenczy Károly mindhárom gyermeke művész lett, és közülük csak a legidő

sebb - Valér - tartozik a kevésbé jelentősek közé. Béniikertestvére, Noémi,
európai színvonalra emelte a magyar gobelinművészetet,Jean Lurcat mellett e
nemben századunkban ő volt a legkiválóbb.

Ferenczy Béni gyermekkorát Nagybányán töltötte. Első nyilvános művészi

jelentkezése is itt volt, 1912-ben, a nagybányai művészek kiállitásán. A század
elején huzamosabb ideig Párizsban tartózkodott, Bourdelle tanítványa volt.
Ugyanakkor megismerkedett a Matissekörül csoportosuló fiatal művészekkel,

akik akkor kezdtek az ismeretlenség homályából kiemelkedni. Megfordult Gert
rud Steinnek és fivéreinek híres' otthonában is,ahol az" új író- és művészgene

ráció rendszeresen találkozott.
A formai kísérletezések a fiatal Ferenczy Bénít ,is vonzották. Egyik ilyen

munkáját megmutatta öreg mesterének, Bourdelle-nek, ,aki a következő véle
ményt nyilvánította: "Ha így folytatja, fiatal ,barátom, lesznek, akik megcsa
dálják, talán hamar korai hangos sikerekhez jut el ezen az úton, de ez nem a
3zobrászat útja. Ezek a formák üresek. Igaz, hogy ötletesnek látszanak, de ez
még nem szobrászat, és az ötletesség nem mindig a tehetség jele. Azért, mert
valami nem emlékeztet semmi másra, ami eddig volta művészetben, azért az
még nem értékes. E:n azt ajánlom, hogy híven tanulmányozza a természetet,
és ugrások nélkül haladjon a fáradságos, de gyümölcsöző úton, amelyen a
nagyok - Puqet, Carpeaux: és Rodin - haladtak. Per aspero, ad astra".

Az ifjú művész nem fogadta meg nyomban a bourdellei szavakat. Új :mes
tert választott, Archipenko, az orosz kubista szobrász személyében. A kubista
stúdÍJUmokat nem tekinthetjük meddő szakasznak Ferenczy Béni munkásságá
bOJn, művészete ezáltal is gazdagodott, főként szerkezeti biztonságban. Archipen
kónál ismerkedett meg Apollinaire-rel, a lirikussal, akinek egy meghökkentö
előadását a szobrászat fejlődéséről végig is hallgatta. De a kubizmus csak rö
vid - bár tanulságos - stáció volt Ferenczy fejlődésében. Inkább a Cluny-i
múzeumban rajzolgatta. a gótikus szobrokat, sokat járt a párizsi Notre Dame-ba
is. "Magam is leborultam a párizsi Miasszonyunk szobra előtt a Notre Dame
templomban, annyi más fiatal francia diákkal együtt, akiket ott áhítatos imá>'
ban elmerülve láttam térdepelni." A legmélyebb hatást "az égi zenét suttogó"
Chartres-i dóm épületének,szobrainak és színes üvegablakainak csodás össz
hangja gyakC1Tolta Ferenczyre. "Ha párizsi élményeimet úgy nézem, hogy mi
hatott rám leginkább, mi volt a tanulság, amit onnan hoztam, úgy azt kell
mondamom, hogy Chartres". ("Csillag" c. folyóirat, 1956. évi 9. sz.)

Az első számottevő Ferenczy Béni-munkák - fafaragások, Szt. György kis
bronzszobra, nővére arcmása, egyéb portrék, rajzok -a lO-es években szület
tek. Az 1919-es forradalmi idők eseményeiben szerepet vállalt a művész. Más-
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fél évtizedig tartó emigráció után a 30-as évek második felében tért vissza ha
zájába. A felszabadulás után egy ideig a képzőművészeti főiskola tanára vott:

Ferenczy Béni nemcsak kiváló szobrász és rajzoló, de kitűnő iró is. A
"Vigilia" 1955. évi márc.-í számában jelent meg "Egy kis vallomás a könyvek
ről" c. írása, beszámoló azokról az olvasmányokról, amelyek életre szóló él
ményt hagytak lelkében. Több más lapban is jelentek meg írásai (Magyar Mű
vészet, Csillag, Művelt Nép), mindegyik a nagy kultúrájú és mélyen gandol
kodó elme megnyilatkozása. Mint könyvillusztrátor is jelentős, Thomas Mann,.
Vasco Pratolini (Szegény szerelmesek krónikája), Krúdy Gyula (A vörös posta
kocsi, A kékszalag hőse) és más szerzők könyveit díszítette szép rajzokkal.

Egyházművészeti munkái közül a kiállításon hármat láthattunk, a korai
Szt. Györgyöt, az 1949-ből való Kis Szt. Antalt és egy körtefa Feszületet, ame
lyet 1951-ben faragott a mester, Nagy Páduai Szt. Antal szobra a pesti Bakács
téri templomban, Lisieuxi Szt, Teréze a Szent István Bazilikában látható. Ke
resztelő Szt, Jánost és a térdepelő Jézust ábl'ázoló kompoziciója a belvárosi
plébániatemplom keresztelőmedencéjétékesiti.

A muvész alkotásai legnagyobbrészt kisplasztikák. Számára, a legnagyobb
magyar szobrászok egyike számára sajnálatos módon nem adatott meg, hogy
művei közterekre kerüljenek. Néhány elkészült nagyméretű szobra, mint a
Petőfi (1948) és az "Olő női akt" (1956) remélhetőleg felállításra kerül.

Szobrai jelentős részben női aktok. A 30-as évekből való az "Asszony fel
emelt karokkal", a lehajoló "Atalante", az "Odaliszk", a "Lépő nő". A 40-es
évek első felében született a "Zsuzsánna", a "Fésülködő leány", a "Pihenés",
"Fiatal leány fürdőköpennyel", "Vénusz", "Paraszti VénuszI'. A 40-es évek má>
sodik feléből való az "Evokáció", a "Lábfürdő", a "Vetkőző nő". A mozdulatok
természetessége, a testtartás keresetlensége, a magabiztos nyugalom, a fiatal
leányalakok hamvas bája vagy az érett női szépség ünneplése jellemzi ezeket
a szobrokat, Női aktjaiban nincsen semmi triviális és izlést sértő, mindegyik
alak árkádiai derűt, harmóniát és emelkedett költészetet sugároz. Szobrai nem
irodalmias ötletek plasztika-ellenes megoldásai, mindenkor az emberi test fel
építésének és egyensúlyának törvényszerűségeinépülnek. Helytállóan írja Kas
sák e művekről: "Ferenczy szobrai nem hasonlitanak és nem emlékeztetnek,
hanem vannak és élnek".

A 20-as évekből való az ólomba öntött "Magvető", amely illusztratív jel
leg nélkül képes kifejezni az emberi munka küzdelmességét és a paraszti élet
panasz nélkül tűrt nehézségeit. A fából faragott "Anyaság", a bronz "Szerelmes
pár", a fa tömbjéből elénklépett zömök "Két nővér" egy-egy nagy emberi ér
zést fejeznek ki. Mindegyik rendkívül összefogott, szűkszavú alkotás. Kicsimu
méretűek, de hatásukban monumentálisak. Ha közelről vesszük szemügyre a
Ferenczy-szobrokat, a [eliilet gazdag megmunkáltságában gyönyörködhetünk.

A gyermektest és a gyermeki arc is foglalkoztatja a mestert. A Miklós c,
fiúakt esetlen, kamaszos bájjal áll nyurga lábain, Fruzsina - egy pki leányka
- gyermeki ámulattal, oldalt billent csodálkozó fejjel nézi a világot. Visszatérő

téma a játszó fiúk, erről szobor, érem és rajzok is készültek..
Portréi közül legszebbek Noémi, azután felesége és Louise de Vilmorin, a

kitűnő francia költőnő arcmása. Arcképeiben nem elégszik meg a külső, testi
hasonlatossággal, a lelket és szellemet is meg akarja örökíteni. "A portrét, mint
művészi alkotást csak úgy tudom elképzelni, ha egyszerre ketten vagyunk benne
jelen, a portré mintaképe és aki ezt amintaképet a. művészet nyelvén meoio
galmazza," - mondotta a művész. Egy "hűséges" portré mesterember kezéből
becses lehet a családtagnak, de semmitmondó az utókornak. Ferenczy Béni
munkája, az "F. kisasszony" viszont - finom vonásaival, kedvesen mosolygó
arcával, amelyet dús hajkorona vesz körül - beszédes műalkotás lesz· késő
korok művészetszerető emberei számára is. Ugyanez vonatkozik azokra a Fe-'
renczu-szobrokra is, amelyek kiváló művészeinkről, iróinkról készültek. (Bajor
Gizi, Ferencsik János, Németh László, Pilinszky János, Juhász Ferenc.)

Ferenczy életművének mind mennyiségben, mind minőségben tekintélyes
részét alkotják az érmek és a rajzok. Beck Ö. Fülöp nuomdakain haladva a
magyar éremművészetet az üzleties sívárságból kiemelte, - plakettjeit, csak
úgy, mint egyéb ,munkáit a külföld is megbecsüléssel tartja számwn. ROJjzai.
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lágy, gyengéd vonalaikkal, bámulatos mesterségbeli elmélyültségre valló elő

adásinódjukkal, idillikus-bukolikus hangul.atukkal a legszebb grafikai lapok
közé tartoznak.

Ferenczy Béni művészete egyszerű, nyugodt, élettel telített és hatalmas.
Tanult a görögöktől, a renaissance-mesterektől, a kubistáktól és nem utolsó
sorban Maillol-tól, aki ugyancsak az asszonyi test zseniális ábrázolója volt. De
ha több forrásból is táplálkozik Ferenczy Béni művészete, életműve mégsem
eklektikus vagy másodlagas, mert csak inspirációt vett át más koroktól és
művészektől, de SOSem kész megoldásokat, - mint ezt Péter András is leszö
gezte Ferenczy Bénível kapcsolatosan. A XX. száZll1d szobrászata - ha van is
néhány nagy mester - nem olyan értékű, mínt a modern festészet. Ennek oka
nyilván az, hogy a szobrászok - kevés kivétellel - vagy megállattak lezárt
stHusirányzatok eredményeinél, vagy az eredetieskedő modorosság vakvágányá
ra futottak. Ferenczy Béni - Odüsszeuszként - megmenekült a művészetét

fenyegető veszélyektől és csábításoktól, és most itt áll előttünk félévszázados
életműve gyönyörű kiteljesedésben, "egy nemes varázsló, egy tiszt,a költő" dús,
pazar gazdagságú, magas esztétikai rangú termése. (Dévényi Iván)

V,IETNAM KULTURAJA. Közelmultban Magyarországon járt a Vietnami
Demokratikus Köztársaság művészegyüttese. A bécsi VIT-re utazó küldöttek
a Csajkovszkij-park szabadtéri színpadán mutatták be művészetük legjavát a
budapesti közönség előtt. Ez a látogatás egybeesett az Észak-Vietnam önálló
ságát elismerő genfi egyezmény megkötésének ötödik évfordulój ával. A fiatal
köztársaság népe azonban nem ekkor, hanern szeptember 2-án, - a felszabadító
harcole megindulásának napján, - tartja legnagyobb nemzeti ünnepét.

Napilapjaink tudósításaiban ismételten előfordul egy-egy Vietnamot érintő

politikai, vagy kulturális hír. Mindazoriáltal szellemi és vallási életükről még
míndég keveset tudunk. -

Eppen ezért fölkeres tük Nguyen-Dinh-Cant, a Vietnami Demokratikus Köz
társaság magyarországi nagykövetségének sajtóattaséját,hogy a tőle kapott
tájékoztatás alapján megfelelő képet nyerjünk honfitársai kulturájáról, s az
ott élő katolikusokról.

Mindenekelőtt azután érdeklődtünk. vajon milyen fő irányelvek vezérlik
a kormányzat kultúrpolitikáját ?

- Vietnamban minden, - tehát a kultura is, - az ujjáépítést szolgálja, 
válaszolja Nguyen-Dinh-Can. Az ország egyesítésének gondolata hatja át a
nép egész életét, s a művészek alkotásait. A köztársaság új művészete a fegy
veres küzdelmek közepette alakult ki. Létrehozói és terjesztői, - írók, költők

és képzőművészek, - az ellenállási harc katonái voltak. Alkotásaik a nép ér
zelemvilágát, munkáját, vágyait tükrözik.

Vietnam oktatási rendszeréről a következőket mondotta:
- Az oktatás irányitója a Népművelési Minisztér iurn. A gyermekek hat

tól tizennégy-tizenöt esztendős korig általános iskolába járnak. Ezután kerül
ne!k, - érdeklődési körülenek megfelelően, - gimnáziumokba, s innen felsőbb

fokú tanintézetekbe.
Vietnamban hat főiskola működik, ezek mezógazdaságt, politikai, kö;igaz

gatási, műszakí és egyéb tárgykörök szerint különülnek el egymástól.
Minthogy az oktatás leglényegesebb szempontja. ho jy a mult káros szel

lemét teljességgel száműzze. az oktatásban résztvevő pedagógusokat is ennek
a törekvésnek kell áthatnia. A főiskolák régi, francia tanerőiből átvettük és
foglalkoztat juk míndazokat, akik készek az együttműködésre, s szaktudásuk
legjavát a fejlődő köztársaság szolgálatába állitják. Gondolok itt elsősorban

matematika, fizika és kémia-szakos tanerőinkre.

Orrvendetes jelenség, hogy - mint mínden munkaterületen, úgy a pedagó
giában is, - mind töJ:)b és több né él az egyenlőség-adta lehetöségekkel, s fog
lalja el az őt megillető helyet. A nők elhelyezkedésének megkönnyítésére a kor
mányzat bölcsődéket és óvodakat létesített. Ezenkívül a lakosság öntevékenyen
is segíti a kormány törekvéseit: falvakban öt-hat nagymama társul, s vállalja
a dolgozók gyermekeínek napközi felügyeletet, gondozását.

Mílyen Vietnam vallási élete?
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- Az állam minden felekezet számára biztosítja a legteljesebb vallássza
badságot. A katölíkus papság és hívek túlnyomó többségben a felszabadító
harcok idején határozottan haladó magatartást tanúsított. Több pap belépett az
ellenállási mozgalomba. Ma pedig tevékenyeri kiveszik részüket az államveze
tésbőlIs.

Ami a papképzést illeti, ez a míssziós-papok feladata. Az általuk fenntar
tott - s az állami iskolával egyenrangú - iskola növendékei kiskorukiban ke
rülnek oda, s később maguk döntenek, vajon éreznek-e hivatást az egyházi
szolgálatra ? Ha igen, semmi akadálya továbbtanulásuknak. Ez színtén a
mísszíóban történik. Hla pedig nem, úgy a legkülönbözőbb hívatáskörökben .
nyitva áll előttük a világi boldogulás útja.

A katolikusokon kívül Vietnamban még buddhisták és kaodeisták is élnek.
A kaodeisták voltaképpen több vallásból alakították ki a magukét. Hatalmas
szemetImádnak istenükként. Szertartásailcba, felfogásukba keresztény és budd
hista motívumok vegyülnek. Öltözetük is különleges: tetőtől talpig hófehérben
járnak. Igy messze fölismerni őket mind Vietnam, mind Kambodzsa, Laosz és
Szíárn utcáin.

Nguyen-Dinh-Can fényképeken mutatta he a különbőző, - művészi ki
képzésű - egyházi épületeket. Elsőként a hanoi-i római katolikus katedrá
list, majd az egy-oszlopon álló és a hétemeletes buddhista pagodakat.

További kérdésünk a katolikus sajtóra és általában a katolikus művé

szetre vonatkozott.
- Az egyes felekezeteknek kiterjedt irodalmi, művészeti életük van. A

köztársaságban több katolikus és buddhista folyóirat jelenik meg. A katoli
kusok hivatalos hetilapja a Chinhnghía, magyarul Igazság.

A templomi szertartásokat orgonával és népénekikel kísérik. Egyházzené
szeik, - az államnak: is megbecsült zeneművészet, - önálló alkotásaikkal is
gazdagítják a vallásos zenekincset.

Ha már a zenére terelődött a szó, vajon mermyíre hatotta át az európai
zene az ősi, népi motívumokat ?

- Van egy új irányzat, de ez, - mint művészetünk mínden ága, - az ősi

hagyományokból merít. Népi hangszereink mellett zenekaraink, zenészeink előtt

a medernek sem ismeretlenek, s azokat fel is használják Iegújabb műveíkben.

Vannak-e zeneiskoláik ?
- Vannak. A zenészképzés állami és magánlskolákíban történik. Utóbbiaix

ban a napi munka befejeztével, az esti órákban, igen sokan tanulnak.
Ezután az énekesképzésről.s a balettművészetről kérdeztük.
- Énekesképzésünik kialakítása most van folyamatban. Női és férfi szó

Iistáink több országban, így legutóbb Magyarországon is, szép sikerrel sze
repetrek.

A vietnami balettet szoviet, kínai és koreai mcsterek irányításával Iej leszt
jük tovább. Mozgásművészetünkősi táncokra épült, s jellegzetesen vietnami.

Erről magunk is meggyőződhettünk. A hazánkban járt együttes a lepke-,
csengettyűs-, kaíap-, barnbusz-, és napernyős-táncokban. a férfiaknak; s a csi
nos és törékeny táncosnőknek színte leheletszerűen fínom rnozgásával, a leg
magasabb igényeket is kielégítö művészettel sugározta felénk a többezeréves
kultura magávalragadó szépségeit,

Milyen Vietnam színházi élete?
- A felszabadulás után három színházttpus honosodott meg. Elsőben az

előadott darabok a feudalízrnus maradványait ostorozzák. Másodikiban általá
nos emberi bárgyúságokat állítanak pellengérre, Ebben a típusban nagy köz
kedveltségnek örvendenek Moliere művei, elsősorban is a Fösvény. Végezetül
a harmadikban előadottak a hazaszeretet, táj, család, munka és szerelern kö
réből merítenek.

A színészeket főiskolán képezik. A jelentkezőket általában 15-16 éves ko
rukban választják ki. Elengedhetetlen követelmény, hogy az illetők szépek
legyenek. Emellett pedig [ótulajdonságokkal rendelkezzenek és kerüljenek rnín
den káros szenvedélyt,

A színművészettel kapcsolatban meg kell emlékeznünk a kínai példákori
alapuló maszkművészetröl. Itt egyes formák egész jellemeket jelképeznek, Igy
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pl. a lefelé hajló bajusz a papucsférjet. a fölfelé kunkorodó az alamuszít á!\}
rázólja. A .hös mindenkor erős testalkatú, dús szőrzetű, csillogó szemű férfi.

Irodalmi életükről, képzőművészetükrőlis tájékozódtunk.
- Itt is érvényesül kulturpolitíkánk vezérgondolata. az ujjáépítés. Ter

mészetesen nem szabad valami sematikus, vezércikkízű. jelszavaJkkal megtöm
ködött irodalomra gondolni. Amit íróink leírnak, maguk is átélik, közvetlen
közelről tapasztalják. A szocialista realizmus szellemében létrejövő alkotásaik
alapja: a nép míndennapí élete.

A Vietnami Irók Szövetségének 1958-i kongresszusa határozatot hozott,
melynek értelmében, - egyéb művészekhez hasonlóan, - az írók és költőlk is
kötelesek hat hónapot kétkezi munkával eltölteni, hogy így maguk is részesek
legyenek míndabban, amit ábrázolnak. Tehá't nemcsak "kirándulnak" az élet
be, nem is az Íróasztal mellől "tapasztalják", hanem benne élnek. Ez azután
egész rnűvészetükbenérezteti jótékony hatását.

Ilyen szempontok figyelembevételével egyetemeken képezzük újságíróinkat
is. Külön a külföldi tudósítókat, s külön az egyéb, speciális érdeklődésű mun
katarsakat.

Iróink, költőiJnk művei elsősorban a sajtóban látnak napvilágot. SokalI1CU
latú saitönk illusztrálására talán elég megemlítenem néhány folyóíeatot r a
párt hivatalos lapját, továbbá a Hanoiban megjelenő Új Időket, leülöntéle szak
mai lapokat, a Szakszervezeti Közlönyt, az -Irók Újságját, a Nők Lapját, egy
ifjúsági lapot, a Néphadsereg Lapját, és így tovább. Ezenlkívül, mint már em
lítettem, a különböző hitfelekezetek heti és havi folyóiratait. Többnyelvű tájé
koztatókat is kíadunk, a különbözö országok számára.

Legnagyobb élő költőink egyike To-Huu. A Magyarországon járt művész

együttes egyik vezetője volt Luu-Trorig-Lu, akinek dalait széltében-hosszában
ismerik, szeretik és éneklik. Ismert élő költőnk Xuan-Dieu.

Prózaíróink közül Thep-Moh és Nguyen-Dinh-T'i nevét említem.
SokanidézVk a XIX. században élt Nguyen-Du és Ho-Xuan-Hueng lírraj

költeményeit.
A felszabadító háború eseményeinek, népünk életének képzőművészeti do

kumentumai kőzül említésrernéltóak van-Hien, Nguyen-do-Curig, Sí-Hgog, VaJ[].

Giao festményei, továbbá Kim szobrászművésznő,Can és Van-Dy alkotásai.
Ton-ngoc, a kiváló festőművész, Dien-Bien-Phunál halt hősi halált.
A demokratikus kormányzatnak azt a törekvését, hogy népünket rnűvelt,

könyvolvasó néppé tegye, széles körben kiépített könyvtári hálózat segíti elő.
A hanoi-i központi könyvtárnak szarnos fiókja van, ezenkívül mozgó-, üzemi-,
és kulturhází-könyvtárak állnak az érdeklődök szelgálatára.

Művészeink, tudósaink a Tudományos Akadémia keretében tőmörülnek.

Több tudós folytat külföldi kutatásokat, Pl. a Szovjetunióban, az atomerő fel
használása terén. Magyarországon tizenhat ösztöndíjasunk tanul, ezidén pedig
két magyar diák utazik ösztöndíjjal Vietnamba.

Három nagy múzeumunk közül az elsőben a feudalizmus emlékeit Játhat
ják a látogatók. További kettőben pedig a felszabadulástól napjainkig 3L el
lenállási mozgalom és az ujjáépítés dokumentumait gyűjtöttük össze.

Nagyarányú fejlődésnek indult a népmüvészet, A kézműipar, a híres lakk
festészet, fa- és csontfaragás, selyemhímzés, a sokszínű és fantáziadús porcelán
és kerámia, mind-mind Vietnam ősi kulturájáról tanúskodik.

Rádió, televízió, film ?
- Mindenfelé hangos bemondók közlik a lakossággal a legfontosabb tud

nívalókat. Ezenkívül mindenki olcsón hozzájuthat ·fülhallgabós rádlókhoz. F1a1
valeban hangszórók közvetítik a rádió műsorát, melyet este 7 óra, - tehát a
munka befejezése - után a falvak népe a ház elé, vagy az útszélre télepedve
hallgat végig. A 17. szélességi foknái külön adásokat sugároznak Dél-Vietnam
felé.

A televízió egyelőre még kezdeti, kísérletí állapotban van.
A rádió mellett fontos népnevelési eszközünk a film. Az üzemekben rend

szeres vetítéseket tartanak, s ezen a dolgozók olcsó helyárakért tekinthetik meg
a Iegújabb filmalkotásokat. Emellett természetesen önálló fílmszírsházaínk ís
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vannak. Ezekben a vietnamiakon kívül főként a Szovjetunió, s a népi demok
ratikus országok filmjeit mutatjuik be.

Hanoiban- most fejezték ibe a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt film
studió építését.

Az itt ábrázolt kép korántsem teljes. De felfelé mutat és elgondolkeztat..
Nguyen-Dính-Can ugyanazt mondja szavakkal, mint a hazánkban sikeresen
szerepelt művészdelegáció a zene, ének és tánc eszközeivel: a Vietnami De
mokratíkus Köztársaság népe őrzi ősi kultúráját, s jövőbe tekintő hittel építi
szabad életét. (Balássy László)

BERNARD SHAW A ZENEROL. Van a zenében valami kifejezhetetlen,
nagyszerű dolog, ami az ember legrejtettebb énjére rezonál. S a legérdekesebb
s legizgatóbb feladatok egyike a zenekritikusé, aki tudományosan kísérli meg
visszaadni ezt az öntudatlan belső reflexíót. Az érzést már P r o k los z is
megfogalmazta az O r a t i o d e i n c a r n a t i o n e D e i c. V. századból szár
mazó munkájában, amelyben szenvedélyesen szép szavakat írt a zsoltáréneklés
felemelő hatásáról. A zenekritika tudománya azonban sokkal később, sokkal
nehezebben vajudta ki önmagát valahonnan az irodalom méhéből. Emlékezzünk
csak Aischylos és Sophocles tragédiáira:kifejezetten irodalmi szövegek énekes
zenés deklamácíókkal ötvöződnek.

Irodalom és zene testvéri közössége vezet végig George Bernard Shaw egész
pályáján is. Mint zenekritikus kezdte működését és innen pártolt a színházhoz,
de nem hűtlenül, hanem emlékezve: "Az Ember és felsőbbrendű emberc. ko
médiának pl. a szövegben még kottapéldákkal is iUusztrált szerves és elválaszt
hatatlan tartozéka Mozart: Don Juan-ja."

Shaw anyja az angol puritanizmus eszméjének jellegzetes .képviselője 1872
ben kénytelen volt Londonba költözni, mert a család nem tudta tovább elvi
selni a dublini nyomorúságot. A gazdasági felfedezések ugyan elő'l'elendítették

Anglia fejlődését, de nem segítettek például az írek nyomorúságán. Az asszony
énektanárnak ajánlkozott a fővárosban, az iskolák pedig tárt karral fogadták.
A fiatal Shaw - 18 éves lehetett ekkoriban - hamarosan ráúnt a hivatali
munkára és követte anyját. Egészen 1885-ig a kor léhűtőinek példájára mások
nyakán élősködött, kezdeti irodalmi kísérletei hét év alatt összesen öt font hasz
not hajtottak a konyhára.

1888 körül a S t a r c. hetilap zenei kritikusa lett. Maga így meséli el a
dolog történetét: "Ebben az időben, 14 évvel Lenin előtt én már Marxot olvas
tam és a szocializmust prédíkáltam minden utcasarkon és minden egyéb alkal
mas fórumon Londonban és vidékén .•. a szerkesztő pedig nem volt hajlandó
írásaimat közölni ... Ahhoz túlontúl jóindulatú volt, hogy felmondjon nekem
és én sem akartam állás nélkül maradni, így hát azzai segítettem ki sZCJrult
helyzetéből, hogy megkértem: adjon' hetenként két hasábot zenei jegyzetek
számára."

Igy született meg a S t a r ostora, C o r n o d i B a s s e t t 0, kinek neve
hamarosan fogalommá vált - és bizony eléggé félelmetes fogalommá - zenei
kÖTökben. A hajlamot és zeneértést anyjától örökölte, gyermekkorában már
teljes operákat fütyült végig az alkonyodó utcákon; magától elkezdett zongoráz
ni és mindjárt a Don Juan nyitányával kezdte. Ebből az emlékből táplálkozha
tott Mozart iránt érzett olthatatlan rajongása: Jaj volt annak az énekesnek, aki
nem az ő elképzelései szerint énekelte valamelyik áriáját, bár kétséaes, hogy
elképzeléseit valaha is valamelyik opera valóraváltaná. Maga is érezhette ezt,
mert a Wo r l d c. lapban 1891-ben így fakadt ki nagy keserűen: "Gyermek
korom óta keresek egy kielégítő Don Juan előadást; végül is azonban arra a
meggyőződésre jutottam, hogy Mozart ideje alígha jön el az én életemben."
Persze ebben van valami túlzás is, hiszen a korban nem kisebb énekesek' sze
repeltek az operaszínpadon, mint Maria Malibran, világhírű spanyol alt-énekes
nő és Victor Maurel, francia baritonista, akinek elméleti munkássága nagy lép-
tekkel vitte előbbre azoperaéneklés technikáját. .

Mai szemnek hihetetlen, milyen fejlett volt London zenei élete abban a
korban. Szinte mindennapra jutott egy hangverseny, és micsoda hangverseny!
Nem kisebb egyéniségek hozták lázba a zenerajongókat, mint Sarasate, a leg-
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nagyobb hegedűművészek egyike, Brahms (akinek Shaw kérlelhetetlen ellen
fele), Joachim,a legnagyobb zenepedagógus, Paderewski, aki Liszt után a zon
gora királya volt és sokan mások, akikre manapság csupán a porosodó lemez
archivumok emlékeznek.

A magyar olvasókat büszkévé teheti az a tudat, hogy a kötet egyik leg
melegebb1wlngú ismertetése szól R e m é n y i r ő l, kitűnő hazánkfiáról, akinek
hegedűjátéka előtt még az örök bíráló is meghajtja az elismerés lobogóját.
" ... az élet intenzitása hangban - és ez sarkalatos pontja a hegedűs erőteljes

ségének - az elképzelés eredetisége és frissessége és a megingathatatlan hit
abban a sajátos módban, ahogy ezt csinálja, ezeket tekintve Sarasate néha nem
több Reményi mellett közönséges muzsikusnál". És tegyük még hozzá: Sara
sate-t a kor zenekritikája Paganini utódjaként tartotta számon.

W. H. A u d e n úgy emlegeti Shaw-t, mint a világ legnagyobb zenekriti
kusát. Az ilyen nyilatkozatokban mindig van valami túlzás, viszont a G r o v e 
l e x i k o n azon állítása, mely szerint "Shaw egyike volt az igen kevés kiemel
kedő zenekritikusnak, legalábbis Angliában", minden bizonnyal hitelt érdemel.
Annál kevésbé nevezném őt a világ legnagyobb zenekritikusának, mert például
nem is olyan sokkal előtte P é t e r f y J e n ő is írt legalább olyan nagyszerli
esszéket a zenéről.' Két$égtelen, hogy Shaw jobban értett a zenéhez, véleményem
szerint azonban Péterfy jobban érezte.

Shaw legnagyobb érdeme az a felfokozott hivatástudat és tudatosság, amely
lyel zenekritikáit írta. Nem véletlen, hogy a British Museum hatalmas ter
meiben egyszerre bújta a Tőkét és a Tristan vezérkönyvét. A zenét mindíg a
szociális eszmék szolgálatába akarta állítani, annak szemlélte, aminek a való
ságban kellene lennie: az élet jobbá és szebbé teoinének, Zenekritikusi attitüd
jére nagyon jellemző az a nyilatkozat, amelyet egyik életrajzírójának mondott
el: " ... a:z; emberek a maguk bizonytalan módján úgy beszélnek rólam, mint
ha anarchista, fasiszta vagy félnederes volnék. Egyík sem vagyok, hanem mind
ennek az ellenkezője: mindössze és néhány igazán gyakorlati reformot óhajtok,
amelyek minden tisztességes és okos ember számára lehetáoé teszik, hogy tisz
tességesen és okosan élhessen és ne kelljen végigszenvednie azokat a nagy
igazságtalanságokat és apró tűszúrásokat, amelyek lépten-nyomon érik."

Ezért kell megbocsájtanunk esetleges botlásait és igazságtalanságait. Egyi
ket sem a rosszindulat szülte, hanem ezek csupán a hivatását szerető ember
tévedései. Még a félresikerült írásoknak is megvan az a zamatuk. amely Shaw
egész működését jellemezte és amelyre C h e s t e r t o n azt a szellemes meg
állapítást tette: " •.• olyan, mint a feketekávé, felizgat és gondolkodásra inge
rel, de nem részegít meg."

Külön fejezetet érdemel Shaw Wa g n e r - k é p e. Nem hiszem, hogy azóta
is akadt volna valaki, aki szellemesebben és igazabban elemezte volna a nagy
német zeneszerző működését és jelentőségét. Egyik tanulmányában valóságos
hitvallást tesz a korszak-formáló wagneri elvek mellett. "Amíg az ember nem
tud együtt gondolkodni, együtt érezni Wagnerrel '- amíg tehát nem rendelke
zik elsőrangú filozófiai elmével és rátermettséggel és nem tudja maga kitölteni
azokat a hézagokat, amelyeket a zsenik önkénytelenül is üresen hagynak, hi
szen élénk képzelő-erő fűtötte szenvedéllyel gondolkodtak -, addig ne fogjon
Wagner fordításához." Shaw nagyon is megértette Wagnert, amikor a zseni ál
tal üresen hagyott, - de kitöltendő hézagokról ít. Hogy mennyire így van, azt
éppen Wagner egyik írása igazolja: "Miért is nincs máig német dalmű? Nyil
ván túlságosan tudákosak vagyunk, hogysem élő alakokat tudnánk megteremte
ni ... Ahelyett, hogy egyetlen merész és magvas ecsetvonással odavetnénk egy
egész érzelmet, felaprózzuk az összhatást kicsinyes pepecselgetéssel." Azt hi
szem, nem kell ezeket az elveket sokáig magyarázni. Azt fogalmazzák meg
nagyszerű tömörséggel, ami a zenehallgatás magvát adja: az érzelmi együttélést,
azt a képességet, hogy valaki nemcsak hallgatja a zenét, hanem érzi is, hatá
sára világot formáló erőt érez magában és ezt kisugározza környezetére is.

A zenekritika elkerülhetetlenül szubjektiv tudomány. Természete, hogy té
vedésekkel járhat. Maga Shaw is olykor-olykor brutálisan téved, elsősorban a
barokk zene megítélésében. Ezt írja egyhelyütt: " ... a János-passiót gondosan
próbálták és oly jól adták elő, amennyire csak azt a rendelkezésre álló anyag

571:



lehetővé tette. Ez a mű ugyanis Bach képzeletének néhány különlegesen köz;
napi szárnyalását tartalmazza. Feltételezem, az egész világ tudja, hogy a nagy
Máté-passióhoz viszonyitva majdnem triviális." Bizony ezek a sorok. inkább
azokra a korabeli kritikákra emlékeztetik az olvasót,amelyek a német mester
zenéjét kakaskukorékolásstü hasonlították össze. Nem is beszélve arról, hogy
véleményem szerint a János-passió mély áhítatát azóta sem érte utol zenemű,

mert lehet, hogya Máté passió pompásabb, de mi, keresztények nem ezt köve
teljük egy passiótól.

Mindezt egy most megjelent könyv alapján mondottuk el, aminek címe
George Bernard Shaw: A zenéről. Liebner János jó és szellemes előszóval se
gítette az érdeklődőket. (Rónay László)

A SZENT ISTVAN TARSULAT úJ KIADVANYAl. Az elmúlt két eszten
dőben értékes művekkel gyarapodott a hazai teológiai irodalom. Radó Polikárp
"Az egyházi év" c. 1957-ben megjelent 227 oldalas kötete az egyházi év keletke
zése és kivi:rágzása történetének megvilágítása után ádvent első vasárnapjá
tól kezdve végigmegy Isten esztendején. karácsonyamegváltás előkészítésének

liturgikus ciklusa, a husvéti ciklus tárgya a megváltás végrehajtása, a két ün
nepkör közöttí idő az évfolyas vasárnapjainak az ideje. Az úr Jézus ünnepei, a
Mindenszentek és Halottak napja mellett az Istenanya ünnepeivel ismerkedünk
meg, az utolsó, 33. fejezet pedig a rózsafűzért, "a litungikus cjklusnak könnyen
érthető, mindig kéznél lévő összefoglalását" tárgyalja.

A történeti háttér, a gondolatvilág, a szokások, a magyar sajátosságok is
mertetése, a szerző fordította himnuszok és a lelkiségünket elmélyítő megjegy
zések nemcsak a szakember, hanem a hívők számára is élvezetessé tesziJk e
könyvet, aki pedig ezen túlmenően érdeklődik az egyházi év iránt, azt a könyv
végén lévő 347 jegyzet kellően útbaigazítja.

"Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai" címen Bánk József munká
ja jelent meg 1958~ban az Egyházi Törvénykönyv, a Codex Juris Canonici ha
tályoalépésének 40. évfordulóján (1918. V. 19.). "Az egyházi alkotmányjog az
Egyház, mínt jogi közösség organikus felépítésének és harmónikus tagozódásá
nak a tudományos ismerete." Az egyházi alkotmányjog alaptételei az Egyiház
legjelentősebb jogi tulajdonságai: látható, egy, tökéletes és jogilag egyenlőtlen

[ogú .tagokból álló társaság, societas az Egyház. Ha a modern alkotmányjogi
formákat keressük az Egyiházban, analóg értelemben megtaláljuk benne a rno
narchíkus, a republikánus vagy kollégíális, az arisztokratikus és a demokratikus
elemeket is. Az egyházi alkotmányjog alappillére a pápai primátus és a püs
pöki hatalom. Az Egyházban érvényesül a területi elv, s ennek alapján az Egy
ház két főterületre oszlik: a rendes egyházi és a rnissziós alkotmány területe.
E területi tagozódás alól bizonyos szemé'lyi elven felépített közösségek javára
kivétel: exernptio tapasztalható. A szerző a bevezető alaptanok ismertetése után
az egyház! alkotmánytant három részre tagolva tárgyalja: I. rész a rendes egy
házi hierarchia közegei, rnelyek rendszerint fizikai személyek, vagyis a pri
mátus és az episzkopátus körül csoportosuló egyházi hivatalok; a II. rész a kol
lektiv egyházkormányzás: a zsinatok és végül a III. frész a rendkívüli egylházi
hierarchia közeget: missziós alkotmány. Munkáiával hazai egyházi irodalmunk
kítűnően megírt, áttekinthető kézikönyvvel gyarapodott.

Artner Edgár "A keresztény ókor régisége i" c. 256 oldalas műve 1958...ban
jelent meg, s ahogy a zárószóban a szerző írja: "Mi e kis munkánlcban, amely
nagyobb lélegzetű egyházi és dogmatörténetünk egyik könyvének a nagykö
zönség részére átdolgozott rövid kivonata (az I. könyv: Ókeresztény Egyrház- és
dogmatörténet a vallástörténet megvilágításában 1946~ban jelent meg), síne
ira et studio bemutatunk hitbeli őseink emlékeiből annyit, amennyit csak te
rüll!k engedett". Az ókeresztény régiségtan a legrégibb kori, a kereszténység el
ső 6-7 évszázadának emlékeivel foglalkozik, teszi kutatása tárgyává az ese
ményekkel egykorú tárgyakat, a monumentumokat, Maga a munka 11 nagyobb
fejezetre oszliJk, melyből az első kettő az emlékek fajtáit és Ielőhelyeit ismer
teti. A 3., 4., és 5..fejezet az Örök Város, a Kelet és a Nyugat ókeresztény em
lékeit tácgyialja. A 6. fejezet Emlékeink szellemi tartalma CÍmen művészeti és
dogmatörténeti méltatás és kiértékelés. A szentírási ábrázolások a 7., a Szűz
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Mária és a szentek tisztelete emlékeinkben a 8. fejezetben kaptak helyet. A
9. káput: Néhány szó legrégibb szobrainkról és iparművészeti emlékeinkről. A
10. fejezet: Byzánci rnűvészet az ókorban, s végül az utolsó, 11. káput Feliratos
eml&einlk tanúsága az ókeresztény korból cimet viseli. Aikötetet hasznosan
egészítik ki a több mint 400 címszót tartalmazó szakkifejezések és idegen sza
vak magyarázata, az 1200 címszavas név- és tárgymutató, RÓlITIa legrégibb
templomai és környékének ókeresztény temetőit bemutató térkép, a kereszt
jelek., vadamint a 'katakombai sírformák ábrái. (Kovách Zoltán)

JEGYZETLAPOK. (Pázmány körül.) Mindig meglep, rnekkora erőfölösleg

volt benne. MáJr aihogy föllép, mintha egy személyiben két ernber volna: egy
kifelé harcoló meg egy befelé építő. Magyatri István azt állítja, a katolikusek
felelősek az ország romlásáért ? O rögtön készen áll rá, hogy visszautasítsa,
megfordítsa a vádat. Monoszlai András kicsit nehézkes kezéből kihullik a toll ?
O fölragadja és megfelel helyette Gyarmati Miklósnak. De eleget tud tenni a
magyar asszonyok kívánságának is, akik panaszolják, hogy ,,szőkön és ritkán
találtatnék a mi nemzetünk között keresztény imádságos könyvecske", s van
ideje rá, hogya magasabb lelki igények számára lefordítsa a Krisztus követését,
úgy, ,,mintha először magyar embertől magyarul iratott volna".

Fáradhatatlan; szinte megsokszorozza magát. Egymaga áll, s egy egész front
benyomását kelti. A Kalauz védelmében a jórészt személyes támadások ellen
egész hadseregiként vonul föl. O Pázmány Péter; de ő az a Letenyei István is,
aki Alvinczi Péternek, elég borsosan, egészséget, üdvösséget kíván, mert benne
gyanítja a kassai Lelki orvosság előszavának a Kalauzt csipkedő íróiát; s ő az
a Szyl Miklós is, aki a Csepregi mesterségben a "sócé" Zvonarics Imre csep
regi prédikátort keményen "orcázza", amiért a tübingaí Hafenreffer (Hat-fél
rét) teológiai rnűvének fordítása elé előszót írt, s ebben az előszóban (lesre
veszik Pázmány csavargó Kalauzát, ütik Pázmány Kalauzát, ágyazzák Pázmány
Kalauzát."

Erdemcs egy kicsit megízlelni, hogyan ütík-agyazzák. Ime:
"Mive1hogy nem kevés ideje immár, hogy Pázmány Péter, rendinek hám

jálból kíhágván, halhatatlan hamis káromló gyalázattal sok ízben terheli a mi
igaz vallásunkat, jámbor keresztyén doktorinkat és a mi édes hazánkban meg
öröködött tökéletes Ielkipásztorirukat, kénytelen vagyok vele, hogy az ő meg
szaladt elméjét, mínt valami megbomlott órát, hamis hírköltésről s bába re
géktől megvásott nyelvét s poklos káromlásnak tajtékjával megáztatott ajakit
egy kevéssé megcáfoljam és az ő reánk köszorült csalvetésinek álmából szeros
rövid tapogatással fölrázzam, az ő kajtér szitkainak maszlagos részegségéből

emberséges beszédeknek és igazmondásnak józanságára intésemmel hozzam" ...
Micsoda zsúfolt, vértolulásos próza l De Pázmány sem marad adós ilyes

miért: fántom-fánttal adja vissza, amit kapott. Kényesebb idegzetű mai olvasók
durvárnak találják az ilyen "agyazó" modort; dehát ez volt az akkori idők ál
talános vita-stílusa. Nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte, Bolsec vagy Gretzer
sem finomabib Bornemiszánál, Alvinczinál vagy Pázmánynál,

Az ilyen magyarán való odamondogatásnak. csúfolódásnak, nevetségessé
tevésnek egész fegyvertára és "műfaji gyakorlata'' volt. A mai olvasó ezen is.
csodálkozik: hogy ezek a hitük s hónuk ügyéért lángoló, nagytudományú, hí
veikért hihetetlen munkákra és áldozatokra hajlandó férfiak, miközben árkust
árkus után róttak tele vaskos fóliánsaik között és csak úgy ontották a vita
iratokat és prédikációkat, mi mindenre értek még rá s iszonyatos haragjukat
milyen gyermeki játékokban élték ki - kezdve Frusiuson, a tudós, humanista,
kollégium-igazgató jezsuitán, aki borsos epigrarnmákat költ a reforrnátorolcra,
azokig a neves vagy névtelen poétákíg, akik a vitatratok elején vagy végén
hol a szerzőre írnak allógiumot, hol ellenfelére gyalázkodást.

Az imént említett Zvonarícs például nem nyelte le békén a Cepregi mes
terséget. "Derék feleletet" adott ,rá Pázmány Péter pironsági címrnel. Ebben
olvasható a következő, nem éppen pallérozottan szellemes, de a kor vastag
ízlésére mindenesetre jellemző epigramma:
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PETRUS PAZMANII

Mit? Busnia Pap ez
A rózsa jó szagot ád, zöld majorárina is, higgyed,

Szekfű, szép liliom, ménta, cífros, viola.
Viszont a csalán, lapu, bürök, torma, beléndfű

Orrodat tekéri. Neveted? Úgy vagyon ez.
Igy Pázmán, nám záp; rút bűzzel fujt, alét (ti. ájít), izzaszt.

Mínt mondasz ? higgyed, RUSNIA PAP EZ kis alak.

Ez a Pázmán - nám záp szójáték közhely. Aki Pázmánnyal összeakaszko
dik, nem mulasztja el, hogy záptojásnak ne csúfolja.

Aki úgy véli, Pázmány viszont nem kapható ilyesmke, az téved. Ime az
Alvinczi Feleletének megrostálásából:

"Amely poétanak feslett szidalmait ellenen köszörülted írásodban. mivel
hogy csak esztelen szidalmak mind azok, nem vesztegetek papirost a reájuk
való feleletre. Ugyanis ha ki szitkozádni akar, csak a titulusát és egy vagy két
szót elváltoztasson - (ime a műfaj "poétai receptje") - mínd tereád forrgat
hatja a verseket. Példád ez legyen, ha tégedet akarnálak rágalmazni, a tető

led énellenem szerzett magyar verseket, melyek a könyv végén vannak, így
fordíthatnám igen könnyen reád:

HQg~a te nem láttál magyar AL NIAL férfiat, íme
ALVINCZI Péter neve is arra mutat.

Fordítsd ALVINCIT s AL s NIALCIV jő ki belőle,

Olvasd írását, s ezzel is arra mutat.
Semmirekellő tehát, mint NIALt s Alkulesokat. úgy tartsd

Alvínczít s könyvét, aki belőle tanulsz.

Ebből ugyan bocsánatot kérek, hogy ezt így kelle fordítanom, mert tudja
Isten, nem szidalrnadra cselekedtem, hanem csak meg akartarn mutatní, hogy
könnyű eféle apróléket feltálalní, és hogy ne vélnéd nagyelméjű gondolatnak az
ilyen mareonaságot."

'Eféle "marconaságok" voltak az akkori idők vérbő, nagyindulatú emberei
nek "aprólék" szórakozásai, De nem egészen méltányos dolog mindenestül el
marasztalní ezeket a hitvitázókat azért, mart gorombán társalogtak egymással,
és mert, mint Kosztolányi írta, semmi vitánk többé Gyarmati Miklóssal vagy
Alvinczi Péterrel, s amit Pázmány a diadalban ellenük vet, az ma már közö
nyösen hagy minket.

Mert az emberi indulat és szenvedély sosem hagyhat közönyösen, S itt a
teológiai viták közben mínduntalan föltör a forróság, bugyborogni kezd a ha
rag; az egymásra hajigált, összetoluló jelzők, gőzölgő szidalrnak, szinte rugdalód
ro igék mögött rettenetes erők tülekszenek; erek pattannak, halántékok zsíbon
ganak, Izmok feszülnek meg, öklök rándulnak össze, torkok szorulnak el, guta
ütésesen !kipirulnak az orcák és zihálva fúlnak el a tüdők.

Pázmány arrnyíban van fölényben ellenfeleivel szemben, hogy ő megtanul
ta és tudja fegye1mezni iszonyatos indulatait. Nem kevesebb benne a szenve
dély, hanem fékezettebb. Gondolkodásában több a formális képzettség, Ezt ő

maga is tudja. Kiérezni a stílusából, a modorából, hogy tudja; és néha, rníkor
jiazaí ellenfeleit oroázza, egy kis lenézés, egy kis intellektuális gőg is van ben
ne: a jobban képzett elme fölény-érzése - kivált ott, ahol kioktatja őket, hogy
hogyan is kellett volna érvelniük. ha nem té s tova kapdosnak. hanem nyomon
járva, médszerésen gondolkodnak.

Ezeik-a hajdani vallási viták különben érdekesebb, melegebb, élőbb anyag,
mint sokan gondolják. Magyar nyelv, stílus, fogalmazás, mondatszerkesztőgon
dolkodás a polémiák évszázadja alatt hatalmas fejlődésen ment át. A vitákban
olyan bonyolult, árnyalatos gondolatokat kellett kifejeznie, amelyekre az ilyes
miben pallérozott latin kíválóari alkalmas volt, a magvar azonban még alig
alig. Ezek az egymás fejéhez rettenetes gorombaságokat vagdosó prédikátorok
nemcsak ellenfeleikkel tusakodtak, hanem a gyakorlatlan magyar nyelvvel is,
amely utánuk hajlékonyabb, sűrűbb és teherbíröbb lett, mint előttük volt. S
ebben a legnagyobb érdem (de nem az egyetlen l) Pázmányé, aki hozzáídomí-
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torta ezt a dús, vérlbő és indulati fűtöttségű nyelvet a skolasztikus gondolkodás
racionális formáihoz, beletörte az imtellektuális sémák fegyelmébe, valósággal
megjuhászította. anélkül, hogy egyben szegényebbé is tette volna. Hasonlítsuk
össze az ő míndig, legsodröbb indulatában is egyensúlyozott, harmonikusan ta
golt mondatszenkesztését Bornemíszának az övéhez képest dzsungelszerű (de
éppenséggel nem másodrendű) prózájával: tüstént példán ígazolhatní a fen
tieket.

S még valamit - ezt, legalábbis tudtommal, nem igen szekták hangoztatni
a hítvitákkal kapcsolatban. Azt, hogy ezek, noha a középkori egységhez képest
megoszlást, a humanista egységhez képest bizonyos barbárosodást jelentenek:
mégíscsak egy új - másféle - s a humanístánál szélesebbkörű és egyete
rnesebbenélményí európai közösségtudatot hoztak létre. Egy egész akkorí ége
tően aktuális tudás- és értesülésanyag hömpölyög ezeikben a művekoen. A pro
testáns, majd utána a katolilkus reformáció bizonyos értelemben megnyitotta,
vagy ledöntötte 'a határokat a népek közt. Nagyszombatban vagy Debrecenben

- nemcsak tudták (és nemcsak az előkelőek, nemcsak a papok, de a hivő nép is,
éppen a prédikációk s vitaintok révén), mi történt Genfben Servet-vel vagy
Angliában "Bolena Annával", hanem ezek a dolgok színte személyes értékűek

is lettek számukra, Ráeszméltek arra, hogy ami Európa egyik felében történik,
nem közömbös az Európa másiik felében élő emberre. S 'ez a közösségtudat
máJr nem korlátozódott a humanista-eraamísta műveltek körére; sokkal de
mokratikusabb volt annál, amit a humanizmus kialakított.

Ha valaki egyszer úgy írná meg az emberiség történetét. mint a földgömb
egységének fokozatos megvalósulását. ezen az úton Európa vallási megoszlását
a középkor után, s mindazt, ami vele járt, mégiscsak úgy kellene számontar
tanía, mínt egy lépést előre.

Látszólag önellentmondás: megoszlással az egység felé; de ez az önmagát
ellentétekben tovább szülő élet dialektikáda.

(Mit érnek a hitviták ?) E régi időkről való régi jegyzeteimhez (két-három
évesek, 311)1)61 az időből, amikor a Magyar Könyvtár Pázmány-antológiáját ál
lítottam össze) hadd fűzzek hozzá, hasonló témakörből, egy kisset és modernet.
Claudel Rögtönzött emlékezéseit olvasom (a francia rádió munkatársának éle
téről s műrvéről adott imterjusorozatát, mely a magno-szalagok alapján könyv
ben is megjelent) - s még a szokottnál is fokozottabb érdeklődésselazt a rész
letet, ahol a kilencszázas évek elején Suares-zal és Gide-del kezdett Ievéloelí
"hitvitáiról" beszél. Maguk a dokumentumok, a két levelezés, már előbb meg
jelent; ennek, meg a Riviére-Claudel és a Rívíere-Alaín-Fourníer levelezésnek
alapján ismertettem annakidején, 1953-ban a Vigiliáiban Claudelt, mint (Alaim
Fournier szavaival) ,,rettenetes lelkipásztort". Mit mond 1951...ben, 1952-ben az
agg Claudel a saját hajdani apolcgetikájáa-ól ? Mit mond egyáltalán az ilyen
apologetika értékéről, hasznáról, hatásáról? S miért szakadt meg mímdkét
"térítő" levelezése? Szószerint idézem az interjuvoló Jean Amrouche kérdésére
adott válaszát.

"Ezek a megbeszélések, ezek a levelezések, amiket apologetíkusoknak ne
vezhetnénk: mindez többnyire olyasmi, amit a kőzépkorban úgy hívtak, hogy
quíntaine, míkoris a lovag nekiment lándzsájával egy bábunak. s a bábu enge
dett neki, de másik karjárval hátulról ugyanakkor jól fejbevágta. S ez így ment
tetszés szerinti időig. A lovag a végtelenségig püfölhette a bábut, a bábu meg
úgy védekezett, hogy hátulról fejbevágta. Circulus vitiosusban folytonosan
ugyanazok az érvek jönnek elő, s ha ez a játék így megy három-négy éven át,
s ugyanazokra az érvekre mindig ugyanazt a választ kapjuk, az ember végülis
ráún a dologra, nem igaz? . " Most egyébként, ha hozzám fordulnak s ugyan
olyan kérdésekkel, mint annakidején Suares és Gide, már egyáltalán nem úgy
felelek nekik, mint akkor tettem, hanem egészen másként ... Azt felelem nekik,
hogy jobban teszik, ha szentjeik helyett egyenesen az Úristenhez fordulnak,
Bízonyos fajta módszert ajánlok nekrk: hogy olvassanak el három-négy olyan
munkát, amelyet én igen hatásosnak érzék, vagy pedig egyszerűen menjenek
el a templomba, teremtsenek csöndet magukban és figyeljenek. Ez a módszer,
úgy gondolom, többet ér mindenféle apologetikus érvelésnél. nem ? Végtére a
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Jóisten is tud beszélni! Forduljanak őhozzá, kérdezzék meg őt: bizonyára sok
kal jobban fog felelni nekik, mint jómagam."

Arnrouohe egy közbevetett kérdésére így folytatta:
"Olyan naív voltam abban az időben, hogy azt képzeltem. a racionális ar

gumentumoknak egyáltalán lehet valami fontosságuk és hatásuk; holott nem
úgy van.

- Az apologetika területén ? - kérdezte Arnrouche.
- úgy bizony!
- Es azt hitte ...
- No, azért nem kell mindent a végletekig szószerínt venni. Értékük persze

hogy van, de nincs döntő értékük. Egyszóval ezt akarom mondani: ezek az ér
vek megragadhatnak emberünk fejében s egy adott pillanatban hasznára le
hetnek Erre is vannak példáím. De tévedés volna azonnali eredményre szá-
mítani." __

Elgondolkoztató szavak, s elgondolkoztató Claudel egykori sikertelensége
ils. Olyan volt, Szent Tamás Summáiból kölcsönzött vértezetében. mint a mese
beli Erős János. Derékon kapta ellenfelét, bevágta térdig a földbe. Újra meg
kapta, bevágta deréig. Kimászott? Bevágta nyakig. Az ellenfél azonban meg
elégelte a mérközést, odébb állt, nem volt hajlandó kiállni többet. Pedig talán
abban az adott pillanatban csak kenyérrel kellett volna kínálni, egy ital vizet
adni neki, rnegsímogatní, vagyegyszerűen csak melléje ülni, némán, hogy ne
legyen egyedül s érezze, hogy szeretík,

Nem azt mondom, hogy nincs szükség hitvédelemre. (Egy bizonyos régi, fö
lényes modorú, lekezelő hitvédelemre nincs, ez meggyőződésern.) Ervekre ér
velkkel kell felelni, de sosem pajzsos-kardos hévvel, amolyan füllevágós lendü
lettel, ahogy Péter támadt a főpap szelgájára. A póruljárt Malkusra nyilván
jobban hatott az apostol heves apológiájánál az Úr Jézusé, aki "megérintette és
meggyógyította".

Mit ér a legelszántabb apologetika is, ha meggyőzendő ember és gyógyító
Isten közé odaállítja az apologéta (nem is míndig rokonszenves) egyéniségét ?
Igazságainkat mindig el kell rnondanunk, hiszen "egy adott pillanatban hasz
nossá lehetnek"; de sosem szabad úgyelmondanunk őket, hogy túlkiabáljuk 
Istent, aki többnyire a szerétet halk gesztusain át szokott az emberekhez be
szélni.

Végső fokon úgysem a szavak, hanem mindig a tetteik győznek meg az
igazságról. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

Főv. Nyomdaip. V. 27951/3 1959. - F. v.: Ligeti Miklós



SZERKESZTÓI ÜZENETEK

Az Krísztus rnondja: Jertek énhozzám; mit futnak Rómába,
Boldogasszonyhoz Coloníába, onnan a nagy Agba,
Bolcsós helyekre a Szerit Jakabhoz a Compostellába,

Azkinek nincsen annyi költsége, menjen csak Bátára.
Avagy Kassára, avagy Váraddá. avagy csak Darnóra;
De hol taníta minket az Krisztus ez farsangozásra ?

Köln, Aaehen, Compostella voltak eszerint a kedveltebb külföldi zarándok
helyek Szkárosi Horváth tudta szerint, Bátán a Szerit Vér erekivéjéhez jártak,
Váradra Szent László sírj-ához; Darnó talán a Szeritlélek tiszteletére tartott
búcsút.

G. M. A bátai Szent Vér ereklye történetét tudtunkkal újabban Kónyi Má
ria irta meg (Regnum, 1937, 119-140). Báta a hagyomány szerínt még Szent
László alapítása volt, bencés apátság. 1415~ben már a Szent Vérr tiszteletének
színhelye, 1434-ben IV. Jenő pápa búcsút engedélyez azoknaJk,aIkik oda zarán
dokolnak; megemlíti, hogy a rnonostor templomában van "Krisztusnak csodá
latos, az Oltáriszentségből kiömlő vére". Ransanus, aki Mátyás udvarában ná
polyi követ volt, azt írja történeti művében: "Báta kis falu ugyan, de előkelő

az ott lévő bencés monostor rníatt, rnely nagy hirnévnek örvend a feltűnő csoda
révén, hogy a szerit ostyában Krisztus vére testének kis részecskéiével együtt
látható". Tehát az ereklye mindcn jel szcrint ún. vérző ostya volt, a vér a szerit
ostyából szivárgott.

A kegyhelyet és monostort 1539-ben pusztították el a törökök. Hogy az
ereklye hová lett: elpusztult-e, vagy a menekülő szerzetesek magukkal vitték s
úgy kallódott-e el, nem tudjuk. Eltűnéséről Bátán még a múlt században le
genda élt ; Kónyí Mária Í'gy mondja el tanulmányáoan: e legenda szerint "az
egyik szeractes a török elől a bátai hegyek közt egy barlangban rejtette el a
monostor kincseit és a Szerit Vért, a törökök azonban rátaláltak és utána nyo
multak a barlangba. A barát védte az ereklyét, de .a törökök halálra sebezték;
ő erre tüzes kerékké változott, mely sebesen forogva senkit sem engedett közel
a Szent Vérhez. A barlang nyílása beomlott, de a tüzes kerék zúgását éjsza
kánkint még most is hallják a bátaiak" ...

Báta mellett egyébként több kedvelt búcsújáróhelye volt a közéokorí ma
gyarságnak. De jártak a híres külföldi búcsúiáróhelyekre is. Ezt nem egy tör
ténelmi forrásból tudjuk. Az egyik legérdekesebb, a XVI. század első feléből,

Szkárosí Horváth András verse a katolikusok ellen, rnely többek közt búesújá
rásaikat is, mint "faTSangozásokat", szemükre veti. A kérdéses két strófa így
hangzik:

M. B. Bpest, Nem külföldi fölvétel. Tamás Alajos Nándorfehérvár c. ora
tóriumát (szövege Radó Pol ikárptól) a M"'!~yar Hanglemezevártó Vállalat vette
föl; ez a fölvétel került aztán lemezre, természetesen ál1ami engedéllyel. A
Kapisztrán KÓTUS és Zenekar adja elő; a szólisták, mint annakidején a hazai
bemutatón, Czanik Zsófia, Tíszav Magda, Tarr Gyula, Tóth Lajos és ,Támbor
László. Clément Király P.O.B. 218. De Witt, Míchígan, U.S.A. címen rendelheti
meg. Két nagy rn Ikrelernez, BeA Victor gyártmány.

A. B. Eger. Kérdését, mert sokakat érdekel, egészében idézzük. így sz61:
,iMi az dka annak, hogy a mai kifejezetten vallásos irodalomban az eszmei
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mondanivaló érd ek ében mostoha kézzel ke zelik a művészi formát? Úgy é rzem ,
néha egy kissé a gic cs felé hajlan ak. P éldúul ezt véltem fölfed ezni W ilhelm
Hünnerm an n szent-életrajzai ban."

Abban, hogy az ilyesfajta munk ák, sajn os , nem mindig el ég színvon alasak
irodalmilag, és hogy "a giccs fel é haj lanak", sok az iga zsá g. A jelenséget n em
csak ön ve tte észre. Hi ányzi k belőlük a z igazi m űvészet, az Írói mesters égtu
dás. Anélkül te há t, hogy kétség be vonná nk, hogy a j ám uo rs ágot el őmozd í tnat

jak, s hogy jámbor le lkek ép uiese re szotg úlnauiak, nunde n jugunk megvan rá ,
hogy vaLodi irodalomnak tonoscgükoen n e tartsuk öket. ~;,; nem hoim í í iny
n yas eszté tizálás, l'art pour l' art vagy - m in t n ena hangoztatják - a prolan
go nootkodás tamad ása o katonkus crz és e l le n . Nem m eaern találmány, n anem
n agyon IS regi a itas p on tj a a katoi íkus esz te tt kanak. Ezt lej ti ki korunk egyik
kimagasio !katoliKus gonuo íxodoja, Jacques Marn a ll1 "Art et Schcras n que: ci 
mu ni res m unkajaoan, s Ö sem csak a luaga v élenieny éi alapjan, n anern
Aquírioi Szent Tamas szcrint, a legnagyobb SKOlas zUJ\.USOK n yom uoxain, rn in t
anogyan a m ü cirne IS jelzi. Ezek a ssorasztncusok n atarczott megxuionoozte test
te ttex a t ev ékenys ég (age re) és az aucotas (Iucerc), S ezzel egyurt a z erkolcs
ts a nnivészet tcruiete k ozo tt . Ami viszont megin t nem a rnu vesze t erko ícste 
tenség ének on gc deryezcse ; m ert, min t Crauuet monuja, egy irodalmi rnunex
meg sona nem a rto lt, na t iszteret ben tarto rtu az e J"KOICS t örvenyer t. Cs upari ar
ról van szo, hogy az irodauni rnunek u muarxo tas n ax n em az a z eis ucueges
cé lja, hogy erKOIC5l'e nc vcijen , hanem 0 2, hogy szepseget hozzon ictre : nogy a
maga rencjeoen szep és jo legyen. Az on a u ui emuteu, muvek. oizonyara JoK
az erkorcs es az errcoresre . a j ta tossagr», st.u, neveres tcruteten (agerej, ue nem
SOKat crni:.tk a szepseg, .ct m uaixotas l l aCed~i tcruieten. A ooa n az erteremoen
.rcaaiomnak neve znetox, Il Ogy ezeket IS IfJaK; e gyc ouen t azonouri - nern 11'0 "

UUIOIIl. tb ITui egycurcent rcnuszcrese ouen UIV<!,:;HaLuLt az. Uj Lmuer czevi ni a jus
Hl-i szumanak "H'Oda lOm cs CI'KU1<:S' cim ú CIKKe Den .

Egy további kérdés volna : vajon megfelelnek-e a mai emberek t öbb s ége 
nek az ilyen nai v, vagy cppe n glcCse,s szent-cietruj zo í•. Lrre vo na ucozora g He

Hany ta ia io megjegyzest Olvasna t u ug usz tusi szumun xuan Lumes-rv iss A.IlLal
Vianney Szeri t .runos r or szoio tunuunauyaoan. U e.u.r u o t. Lda 1"nuenKa \jones
n evet, aKi mel yrcuatoan crcmzi ezt a ice rdest egYIK uj a bb ·k on yve oen . h.C lSoég 
teren, hogy u m a i, tcrmcszettuuom a nyos mu vcnscg ü e rn cer SUKSzur rogad W J
csova.va olyan k özlesexe t. a mciycken hárorns zaz ev ve l ezelott vagy a k özép
korcan S€r~K I scm akadt vo lna fenn . ~v1J a zonban áí tu i ában jobban s ze ro tjuk
az o lyan éie tra jzok a t, amelyek húsüket emberi k özelsegbe hozzak, emberi kuz
delmeit is ábrázol ják, s o szents ég utjanak nem Ieheteucnség ét, hanem em beri
já rhatósá gá t Illuszta-á lják - anetküí terrneszetesen, hogy lsten kegyelmének
részét bán n ik én t is csök k en teni igyekezn ének. Az ilyen, modern törté n eti -lé lek
tani apparátussal készült rn ű vek a mai emberek többségére jobban hatnak,
mint példáu! egy naiv es zk özökkel rn egs zerkesztett k öz épkor í le gend a , úgyne
ve ze tt vita. Ami természetesen megint n em azt jelen ti , hogy ezek o viták nem
értékesek , nem h a lhatnak , és a mai e m be r nek - m int áll tta ní s ze kt ák né ha 
egyszerűen ol vashatatlanok. Igen is olv as h a tók, m égped ig h as zonnal, csakhogy
m ásként k ell olvasni ök et, m e r t más cél zat ta l is kész ültek. Erről k ülönben a
már em lített Ida F r ideri k a G ör r es nek vannak é rdekes és alapos megállapításai;
de ennek a kérdésnek a taglalás a már túl m esszirc vezetne.
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