
FELELOS SZERKESZTO:

SÍK SÁNDOR

DÉNES GIZELLA

DÉVÉNYI IVÁN

GÁT ISTVÁN

GUOTHFALVY DORNER ZOLTAN

HOLL BÉLA

JÉKELY ZOLTÁN

KOSZTOLÁNYI ISTVÁN

MÁNDY IVÁN

QUASIMODO SALVATORE

QUOIST MICHEL

StK SÁNDOR

SINKA ISTVÁN

SZÖRÉNYI ANDOR

TAGORE RABINDRANATH

VÁRKONYI IMRE

írásai

JUNIUS
Ára li forint



XXVI. EVFOLYAM VIGILIA

TARTALOM

6. SZÁM

Oldal

Kosztolányi István: Új megismerések a Biblia körül , 321
Gát István: O nap, szent égi ékszer, Kerestelek, Nosztalgta, Érdemtelen-

nek ajándékul (Versek) 329
Sik Sándor: A százéves Ember Tragédiája 331
Salvatore Quasimodo: A katonák sírnak az éjszakában (Vers Fazekas

Miklós fordításában) .. 337
Rabindranath Tagore: Ahol a szellem (Vers Radó György fordításában) 338
Sinka István: Fönn a Magura oldalául (Vers) 338
Mándy Iván: Nevek a falon (Elbeszélés) 339
Michel Quoist: Irnálból (Pápay Klára fordítása) 343
Jékely Zoltán: MiráJkulum, Geo látogatása (Versek) 349
Mihelics Vid: Eszmék és tények (A fiatalok szellemisége és a vallás) .. 350
Eglis István: A kis út (A szülő felelőssége a gyermekért) 356

NAPLO
Öt éve halott Czapilk Gyula egri érsek (Várkonyi Imre) 356; A Szent-
írási Bizottságról (Szörényi Andor) 360; Jövedelmek a rmmkabéren
felül (Guothfalvy Dorner Zoltán) 363; Az olvasó naplója (Rónay
György) 364; Filmekről (Ujlaky Andor) 369; Képzőművészet (Haits
Géza, Dévényi Iván) 370; Zenei jegyzetek (Rónay László) 372; Nem-
zetközd f'otok iá.ltf.tás (Doromby Károly) 375; Emlék és élet a mo
hácsi temető táj án (Dénes Gizella) 376; Beszélgetés Kassák Lajos-
sal, rnűvészetről, irodalomról, párizsi útjáról (Dévényi Iván) 379;
Folklór és irodalom (Holl Béla) 380; Jegyzetlapok (r. gy.) 383 ...... 356

Felelős szerkesztö:
Sík Sándor

Szerkeszti: Míhelics Vid

Főmunkatársak:Doromby Kérou), Pjeiier János, Possonyi László, Radó Polikárp

Felelős kiadó: Saád Béla

Kiadja a Vigilia munkaközösség.
Kéziratokat Budapest 4. Postafiók 152. címre kell küldeni. Kéziratokat nem órzünk meg és
nem adunic vissza. Kiadóhivatal: Budapest V., Kossuth Lajos utca 1. A Vigilia postata
karékpénztári csekkszámla száma: 37.343. Külföldi elófizetések: Posta Központi HirIapiroda,

Budapest' V., József nádor tér 1. Ügyfélszolgálat,

Megjelenik minden hónap elején.

Ara: 5,- forint.
---------.---------. ---,------ -----'--.--_, - __. . 0'·-_ ..--_ •.._-----_•. ~__. _

Fáv. Nyomdatp. V. 3. ~628 1961 - F. v.: Ligeti Mikl6.s



Kosztolányi István

Új MEGISMERÉSEK A BIBLIA KÖRŰL

Isten igéje két alkalommal testesült meg: egyszer emberi testben, ez
a "Logos ensarkos", és egyszer írásban, ez a "Logos embiblos". Mindkettő

azért történt, hogy eljussunk Istenhez. Az első egy emberöltőnyi időt töl
tött velünk, míg a másik mindvégíg itt marad közöttünk. Ez a könyvben
megtestesült ige igazi nagy, féltett kincse az egyháznak. Katolikus felfo
gás szerínt a szentírásnak két szerzője van: egy főszerző, az Isten, és egy
eszköz-szerző, az ember. Azt jelenti ez, hogy Isten a maga gondolatainak
közvetítésére embert használ fel. Ebből következik, hogy Isten gondolatai
mindig annak a kornak eszmevilágához igazodnak saz ismereteknek azon
a szintjén szólalnak meg, amelyben élt a sugalmazott író. Ezért van az,
hogy a szentírás nem ad tulajdonképpeni értelemben vett történelmet, an
nak ellenére, hogy az is van benne; nem ad természettudományt sem,
bár hozzá is folyamodik olykor az isteni gondolatok megvilágítása oká
ból. Isten kimondottan vallási igazságokat közvetített sugalmazott írói
által és tette ezt az író korának a nyelvén. Ha valaki például egyszerű

embereknek egyszerű szavakkal el akarná mondani a világ teremtését: van
természetfeletti Isten, az anyag tőle származik, az idő is Istennek alko
tása, minden, amit teremtett, jó - ma sem járhatna el másképp, mint a
Genezis első fejezetében olvasható. Ne keressünk tehát a Bibliában tu
dományt, mint ahogy a tudományban sem keresünk Bibliát.

Mindezeket az általánosságokat sohasem hangoztathatjuk eléggé. Sű

rűn találkozunk azonban olyan észrevételekkel is, amelyek arra hivatkoz
va, hogy a Bibliában tévedések vannak, az isteni szerzőségbe vetett hitet
kívánják gyöngíteni vagy megdönteni. Kérdés, hogy miként vélekedjünk
ezekről a tévedésekről.

A másolók hibái

Azzal kell kezdenünk, hogy a sugalmazás csak az eredeti példányra
terjed ki. A szentírás terjesztése emberi gondcsságra van bízva. De bár
mennyire vigyáz is a másoló, el nem kerülheti a kisebb-nagyobb hibákat.
Ezeknek a "lectío variansoknak" az eltüntetése a szővegkritika feladata.
Olyanná kell tenni aszöveget, ahogyan az kikerült a szent író kezéből.

Három páldát hozunk fel rá.
Dávid és Góliát párharca mindenki előtt ismeretes (1 Kir. 17, 1-58).

Ebben Dávid győzelmetarat Góliát felett. mégis a Királyok második köny
vében azt olvassuk .a 21, 19-ben, hogy Elchanán ütötte le a geti Góliátot,
akinek "dárdanyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája". A két szerit
írási szöveg így ellenemond egymásnak. Magyarázata azonban az, hogy
a másoló kifelejtett egy szót, ami 1 Krón. 20, 5-ben megvan, hogya má
sodik esetben nem Góliátról, hanem Góliát jivéréről van szó.

Egy további szőveg-kiigazítás De Vaux zseniális munkája volt. A
4 Kir. 6, 25-ben olvassuk, hogy Benadád zsír király ostrom alá fogta
Szamariát, ahol olyan éhség tört ki, hogy "egy szamárfejet SO ezüstön,
egy negyed kab (112 liter) galambganéjt pedig 5 ezüstön adtak". Az 1930
ban kiadott magyar szentírásfordítás jegyzetében ezt olvassuk e hely ma
gyarázatául: "V.alószínűleg tényleges galambganéj ról van szó, bár egyesek
valami pörkölt - galamganéjhoz hasonló - borsót értenek e kifejezésen"
(925 old.). Pedig miről van szó? A szentírásnak ez a része a régi főniciai
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írással volt írva, ahol a jad és a cádé betűk hasonlítottak egymáshoz. Ezt
a kettőt összetévesztették a "harconim" szóban, mely egy hagymafélét
(ornithogallum-sárrna) jelent: jodot írtak a cádé helyett. Így azonban ér
telmet csak úgy tudtak adni a szónak, ha a jodot megkettözték és a ket
tőzésnél a szót szétválasztották, "har.aj jonimot" olvastak, ami ténylege
sen galambganéjt jelent (Vogt: Critica textus 12. old.).

Egy harmadik nehézséget az archeológia oldott mea. Szintén a Kirá
lyok negyedik könyvében szcrcpel ez a hely. Elizeus próféta megjövendöl
te, hogy Szamariában megszűnik az éhség, ezt azonban kétségbe vonta
"az egyik főtiszt, akinek a kezére a király támaszkodott" (7, 2). Az ere
detiben "salis" , vagyis harmadik ember állt. Ilyenféle tisztviselöt nem
ismer sem az ószövetség, sem az ókori Kelet. A megfejtést II. Assur
nazirpal és III. Szalmanasszár idejéből származó domborművek adták,
amelyek harckocsit ábrázolnak. A kocsin három ember van: egy kocsis,
és egy harcos, míg a harmadik hevedert tad kifeszítve a kocsi nyitott
hátulján, nehogy a harcos kiessék a kocsiból, ha a kocsi zökkenne. Ezt a
hevederest fordította a magyar szeritírás "röiisztnek".

A maga keretében

Hogy- helyesen értelrnezhessük a szeritirás szövegét, mindegyik részét
abba a földrajzi és időkeretbe kell helyezni, amelyben írója élt. Sokszor
még a legegyszerűbb kifejezéseket sem értjük meg enélkül. Ilyen állandó
kifejezés, hogy Jeruzsálembe a zarándokok "felmennek". Ha tudjuk, hogy
a Jordán völgyéből Jeruzsálemig a szintkülönbség 1000 méter, nyilvin
való lesz, hogy miért mennek fel a zarándokok és miért viseli 15 zsoltár
ezt a feliratot: canticum graduum, sir lwmmaalot, vagyis "felmeneteli
ének".

Talán itt említhetjűk meg legalkalmasabban századunk három jelen
tős régészeti felfedezését, melyek figyelemre méltó fényt vetnek a Biblia
hátterére.

Időrendben első a Rasz Samra helyén felfedezett Ugarit. Rasz Samra
Szíriában fekszik a Földközi-tenger partján szemben Ciprus szigetével.
1929-ben fedezték fel és Schaeffer végzett ásatásokat éveken keresztül.
Kr. e. 2000 körül már semita népek lakták és a .,tengeri népek" pusztí
tották el véglegesen a Kr. e. XII. században, amikor Egyiptom ellen in
dultak rohamra. A Kr. e. XV. században élte virágkorát. Nagy irodalmi
hagyaték került napvilágra, amelynek alapján Dávid zsoltárait könnyen
el tudjuk helyezni abba az időbe, amelyből az egyház származtatja és nem
kell későbbi időkre tenni az eredetüket. Még azonos kifejezések is előfor

dulnak. Igen fejlett áldozati előírásaik vannak, amelyek meggyengítik, sőt

megingatják Wellhansen egyik érvét a Mózesi könyvek késői eredete mel
lett. Sőt még olyan törvényeket is találunk, melyek a Pentateuchusban
megvannak. mint például, hogy a gödölyét nem szabad anyja tejében
megfőzni. .

A második jelentős felfedezés volt 1933-ban Mari felfedezése, aho,
Parrot végzett ásatásokat. Mari az Eufrátes középső folyásánál a jobb
parton fekűdt, a könyök fölött, melyet a folyó ott képez, ahol Szíria és
Irak határa találkozik. Ábr-ahám rokonságának átmenetileg hazája volt
eza virágzó város, mely már a Kr, e. III. évezredben megvolt. Pusztulása
a Kr. e. XIII. században következett be. Hogy milyon hatalmas város volt,
mutatja királyi palotája, melynek 260 terme került elő. A levéltárban
több mint 23.000 ékírásos agyagtáblát találtak. Kulturájának nem csak
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ez a jelzője, hanem az is, hogy iskolát találtak benne padokkal felszerel
ve. Tábláin szerepeinek bibliai nevek, mint Hárán, Náchor, Benjamin. A
szeritn-ás szarint Mózes népszámlálást rendelt el és ezt sokan hihetetlennek
tartották. Itt viszont rendeletek kerültek elő népszámlálásra, sőt sorozásra
vonatkozólag. A hadsereg vezérét Davidumnak hivták. Felmerült a kérdés,
vajon a zsidó nép második királyának, Dávidnak a neve nem cím volt-e
inkább, mint név, és csak a tisztség hordozója által lett személynévvé ?
Megvolt náluk a prófétai intézmény is; a próféta királyi tanácsadó szere-
pét töltötte be. .

1947-ben fedezték fel a harmadik nagyjelentőségű helyet, Qumránt,
amelyről napjainkban annyi szó esik. Qumrán a Holttenger nyugati olda
lán van. Ennek a fe1fedezésnek a jelentősege két irányban domborodik
ki. Egyik az, hogy a szeritírás szövegét sokkal előbbi időbe, mintegy ezer
évvel előbbre helyezi, mint eddig ismeretes volt. Izaiús tekercse ugyanis
il Kr. e. II. századba vihető vissza, a régi Iőniciai írással írt Leviticus és
Exodus töredékek pedig a Kr. e. IV. századba nyúlnak vissza. Tóbiás
könyvének eddig csak a görög szövegét ismertük, most pedig előkerült

héber és arám nyelvu szövcge is, ami valószínűvé teszi, hogy eredetileg
hébe,' volt a nyelve, mcrt nem valószínű, hogy akkor fordították volna le
arámból héberre, arnikor a héber nyelvet már nem beszélték. A másik je
lentősége, hogy természetes hátterét adja az uj szövetségnek és igazolja az
egyház felfogását, amely szerint a kegyelem a természetre épít. A fogság
ból való visszatérés utáni századok a kereszténység előkészítői voltak szel
lemi téren is és ennek egyik fókusza volt az esszénus szekta qumráni
központja. Himnuszaiból megértjük Szűz Mária Magnificat ját és Zakariás
Benedictusát, Simeon Nunc dimittisével együtt.

A szent könyvek irodalmi jellege

XII. Pius pápa különös figyelemébe ajánlotta a szentírásmagyará
zóknak az ókori keleti irodalom tanulmányozását, mert a szővegben kí-:
fejezett igazság függ az irodalmi műfajtól is. Másképp kell értelmezni egy
történelmi munkát és másképp egy történelmi regényt, másképp a zsol
tárokat és máskép a példabeszédeket. A Divino Afflante Spiritu körle
vél éles különbséget tesz a szöveg tárgya ésa szöveg előadásmódjaközt.

A sugalmazás közben a szent író szabadon gyakorolja képességeit és
az isteni igazságot sokszor különféle irodalmi formában fejezi ki. Ilyen
irodalmi formába való beöltöztetés Jób könyve. Egy történeti tényt, Jób
szerencsétlenségét költői formában dolgozza fel és közben a szenvedés
problémáját boncolgatja. Néha azonban nehéz megállapítani, vajon valódi
történetrőlvan-e szó vagy pedig inkább történeti elbeszélésről. Ilyen lenne
Tóbiás, Judit és Eszter könyve. Erre vonatkozólag 1905. június 23-án je
lent meg egy válasz a Commissio de Re Biblicától, amely megengedi, hogy
a fenti könyveket ne tekintsük valódi történeti könyveknek, ha alapos
bizonyítékok szólnak ellene. Akadnak, akik Jónás könyvét is ide sorolják,
bár ennek ellentmond Krisztus hivatkozása. Jónás azonos lehet a II.
Jeroboám alatti Jónás prófétával, aki III. Assurdán (Kr. e. 771-754)
alatt járhatott Ninivében. Tudjuk, hogy a zsidók közt el volt terjedve az
a jövendölés, hogy a pogányok is részesei lesznek Lsten országának.

Ha az irodalmi formát nézi az ember, elképzelhető, hogy a szerző

dialógus formában adja vissza a lélekben lejátszódó gondolatokat és így
nem lehetet1cn, hogy Éva beszéde a kísértővel csupán a lelkében zajlott le.
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Problémák a Pentateuchus köriil

A szentírás legrégebbi könyve a Pentateuchus. Az egyház álláspontja
az, hogy ennek Mózes a szerzője. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy Mó
zes másokat is bevonhatott a könyv szerkesztésébe, akik aztán az ő irá
nyitása mellett dolgoztak. Nem zárja ki azt, hogy későbbi betoldások,
módosítások a könyvbe ne kerülhettek volna be. Az is lehetséges, hogy
a szájhagyomány tartott fenn sok dolgot Mózessel kapcsolatban, amit ké
sőbb beiktattak a Pentateuchusba.

A Pentateuchus mózesi szerzősége mellett sok érvet sorolnak fel az
ószövetségi szentírással foglalkozó katolikus munkák. Én itt csak három
oly népre akarok hivatkozni, amelyeket a legújabb időkig csak a szerit
írásból ismertünk, azóta azonban az ásatások is fényt derítettek rájuk.

Az első nép a he,titák,akkádul Chatti volt országuk neve és Chattusas
volt a főváros, ma Bogazkői a neve. A mai Törökország helyén terült el
és a népnek egyes csoportjai Palesztinában is szerepeltek. Abrahárn tő

lük vásárolta meg Makpelát, a Dávid történetében szereplő Uriás is hetita
volt. Külsőleg az örményekhez hasonlítottak. Nyelvük indogermán nyelv,
hasonlít többek közt a latinhoz. Így uga: ego; tis: tuus; kuis: quis; kuit:
quid; kuiski: quisque. Németre hasonlít petar: Feder; nebis a cseh nebe
hez, spandi a görög spendei-hez. Külön írásuk volt, mely képírás, és 13.000
tábla került elő fővárosukból. Birodalmuknak két felvirágzása volt: Kr. e.
1900-1650 és 1430-1200 között. Egyiptommal és Babiloniával verseng
tek. Most már okmányokból ismerjük történetüket. Kr. e. 1280-ban kö
tötték meg a hetiták az egyiptomiakkal az első megnemtámadási szer
ződést.

A másik nép a heviták, szintén a Bibliából ismerősek. Héberben a
nevük hivvi. Igazi nevük hurri, de a négyszegletes írásban a res és a vau
betűk Ielcserélödtek és igy lett hivvi. 19l5-ben került elő a nevük a
bogazkői ásatásoknál. Előzőleg azonban egyik királyuk levele az amarnai
levéltárból került elő l839-ben. Tusratta, Mitanni királya írta. Nyelvük
ragozó nyelv volt, hasonlított a sumérhez és így némileg a magyarhoz is.
Rövidfejű hegyi nép volt. A sumár-akkád kulturát közvetítették nyugatra.
Kr. e. 2300-1200 közt nagy szerepet játszott ez a nép Kisázsiában. Orszá
guk Mezopotárnia északi része felé terült el. Görögben horita a nevük.
Vezetőrétegük az indoárják közül került ki. Jeruzsálem egyik fejedelme
az amarnai levelekből ismerős Abdu-Kheba. Ezt a nevet a hurrita Kheba
istennő nevével képezték.

Palesztina a filiszteusoktól kapta a nevét. Ez a harmadik nép. Ez a
karo-pizidiai nép Kisázsia délnyugati részében lakott. Innét indult nyugat
felé és benépesítette az Égei-tenger szigetvilágát, sőt talán eljutott Gö
rögországig is. 1953-ban agyagtáblákat találtak a krétai Knossosban, me
lyek alapján nyelvüket azonosítani lehetett a korai göröggel. E táblák Kr.
e. 1400~1200 köz t íródtak. Így a Biblia adata, hogy Kaftorból, Krétából
jöttek, megerősitést nyert. A K", e. XII. század elején ezek támadták meg
Egyiptomot. III. Ramzesz leverte öket és ekkor telepedtek le Palesztiná
ban Gázától egészen Kármel hegyéig. Ramvesz a "tenger népének" nevezi
őket. 1950~5l-ben kimutatták, hogy nevük azonos a pdaszg szóval. Kr. e.
1175-bcn támadták meg Palesztmát. Saul és Dávid harcoltak velük és
csak az utóbbi törte meg hatalmukat Kr. e. 990--930 közí, Ekkor a ke
reskedelem felé fordultak. Ettől kezdve miridanűtt meg lehet őket találni
a Földközi-tenuer térségében. Utukat cseréptöredékek és elefántcsontfa
ragványok jelzik. Híres ivók voltak, amint ezt Sámson történetéből sej
teni lehet. Talán ez volt az egyik oka, hogy Sámson nazireus lett, nem
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ivott bort és sört. Az ásatásoknál nagyon sok söröskorsó került elő. Ezek
az edények stilizált hattyúkkal voltak díszítve, a korsó esőre el volt látva
szűrővel, hogy a sörben lévő árpaszemek ne kerüljenek be az ivó torkába.
A hetitáktól, akiknek monopóliumuk volt a vasgyártás, átvették ezt a
monopóliumot és nagyon féltékenyen vigyáztak rá. A zsidóknak a filisz
teusokhoz kellett menniök, hogy megélesíthessék eszközeiket.

Az archeológia így igazolja a Pentateuchus adatait olyan vonalon,
ahol eddig még semmit sem tudtunk.

De nézzük most közelebbről aGenezist, Mózel első könyvét, amelyet
a Babilóniából előkerült különféle hitregékkel hoznak kapcsolatba. Ám
éppen a babiloni hitregékkel való összehasonlítás mutatja, hogya Biblia
a legtisztább monotheizmust tükrözi. Erre pedig szerintünk aligha ta
lálnánk természetes magyarázatot, hiszen a zsidókat körülvevő népek a
legvaskosabb politheizmusnak hódoltak. A szembeállításnál az ellentét
sokkal erősebb, mint a hasonlóság. Így például a babiloni vízözön-mondá
ban az istenek csak úgy hemzsegnek és a vízözön től való félelmükben
szűkölnek, mint a kutyák, és az áldozat illatára úgy sietnek, mint a legyek.

Wisemanangol régész könyvében (New Discoveries in Babylania
about Genesis) erősen síkra száll amellett, hogy Mózes a Genezist a maga
egészében a birtokában lévő agyagtáblákról másolta le. Érvei nagyon ér
dekesek. Először is rámutat az írásbeliség megszokottságára, hisz egészen
köznapi témák kerülnek leírásra és a legkisebb szerződést sem kötik meg
írás nélkül. Kr. e. 3300-ban már általánosan ismertnek mondja az írást,
sőt megemlít egy pecséthengert, amely az Úr városánál kimutatott víz
özön előtti időkből való, ezt pedig a Kr. e. 4000 körüli időkre helyezik.

A Genezis szerinte táblasorozatokból állt. Mindenegyes sorozat végén
kolofon van, ami a mai könyvcímnek felel meg, amennyiben tartalmazta
a kezdősorokat és ez végig vonult a sorozatban lévő minden táblán, mint
nálunk az egyes könyvek lapjain a fejcím; azonkívül rajta volt a dátum,
a tulajdonos vagy a leíró neve. Ezenkivül megállapítja, hogy az egyes táb
lákon nincs semmi olyasmi, amit nem tudhatott volna az, akinek neve a
kolofonban szerepel, és feltűnő, hogy e szövegrészek a megnevezett sze
mélyek halála előtt fejeződnek be.

A Genezis korai eredetére utal, hogy az első 11 fejezetben babiloni
szavak vannak, míg az utolsó 14 fejezetben egyiptomi szavakat találunk
teljes egyiptomi környezettel. Ezt később nem lehetett volna így leírni.
Szerepelnek a Genezisben olyan városok, melyek Mózes idejében IT)ár nem
voltak meg, vagy régi nevük ismeretlen volt, ezért Mózesnek az új nevet
kellett hozzáfűznie. Így például "Bela (Zoárnak hívják)", Sára "Kirját
arbában, azaz Hebronban, Kánaán földjén halt meg". Itt nemcsak az új
nevet tették hozzá, hanem még azt is, hogy Hebron Kánaán földjén fek
szik. Ezt pedig minden zsidónak tudnia kellett volna a honfoglalás után.
Ennek az a magyarázata, hogy olyanok számára készült, akik idegenként
kívülről hatoltak be Kánaán földjére.

A kritikai iránytól említett "dublettek", egyes események kétszeri
előfordulása a szövegben az ásatások fényében épenséggel igen régi idők

nek a jele. Erre utalnak a Nippurban talált ékírásos táblák. A régiek stí
lusához hozzátartozott, hogy visszatértek a már egyszer leírt dolgokra,
hogy azt más megvilágításban tárgyalják.

Az istennevek használata, melyet a kritikai irányzat egyik főbizonyí
téknak szánt, éppen arra mutat, hogy a politheizmustól lefoglalt megsze
kott istennév helyébe másikat adjanak. Ezzel kívánták megkülönböztetni
az igaz Istent a bálványoktól és így jött létre az Elohim, El Saddaj, El
Eljon és végül a Jahve.
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Valódi történések

Az ószövetség többi könyveit is sok esetben a képzelet termékeinek
minősítették. Hadd mutassak rá ezzel kapcsolatban néhány olyan közlés
re, amelyet a legutóbbi ásatások megerősítettek.

A zsidók a honfoglalast Józsue vezérletével hajtották végre. Fallal
megerősített városokat kellett elfoglalniok és ez megrettentette őket.

Nemcsoda, hogy ezzel a magasabb kultúrával nem tudtak mit kezdeni a
félnomád zsidók. Bételben kőből készült csatornarendszert fedeztek fel,
mely a Kr. e. XV-XIV. században működött és az eső- és szennyvizet
vezette kia város falain kívülre. Tell Beit Mirszimben egy csészét talál
tak, melynek díszítése oroszlánok és egymással küzdő bikák voltak. Ez a
Kr. e. XIII. századból származik és a lelet helye arra mutat, hogy ez a
kananeus város támadásnak volt kitéve. Ilyen rombolást több kananeus
városnál is meg lehete állapítani. Ez arra mutat, hogy a zsidók támadást
intéztek ellenük és a városok védekeztek velük szemben. Kultúrájuk fcj
lettrségére utal, hogy róluk nevezték el Kánaánt, ami "bíborfcstő földet"
jelent. A gyapjúszöveteket ugyanis a murex bíborcsigával Jestették. A
zsidók nem foglaltak el minden kananeus várost, hanem egyelőre a Jor
dán két oldalán a dombokon helyezkedtek el és ott legeltették nyújaik at.
Megiddó és Beth-Sán sokáig álltak ellen a zsidó hóditásnak. Megiddóról
az ásatások kimutatták, hogy a Kr. e. XII. század harmadik negyedében
pusztult el és csak jóval később épült újjá. Ebből meg lehetett állani t-mi
Bárák és Sisera ütközetének idejét, illetve Debora énekének ét keletkeze
sét, melyet így Kr. e. 1125-re tesznek.

A zsidók bírák alatti életét is mutatják a kananita vámsok kiisr,Lt
emlékei. Elfoglalták őket, megtelepedtek bennük, nemcsak átmeneLiL':;
vannak a városokban. Ez központi intézkedesre utal. De a törzsőri belü!
a szabad emberek életét élik, és azért az ostrom által okozott karok.it
nem javították ki úgy, amint kellett volna. Nem voltuk u::(y.~ni, 1'00)1
munkára kényszeríthetök. és ezért nagy munkákat nem tudtak C!Vé<:;'CZlli.
Igy érthetővé válik a Birtű« könyvének megállapítása: "Min8en ember
azt tette, amit jónak látott" (Bir. 21, 24).

A Királyok és Krónikák könyvei beszélnek Izrael és Juda Ol'sz:5~ál',":.

Izrael országa előbb tűnik el a történelem színpudáról, mint Juda, aú~'t

vele kezdjük. L Jeroboám volt az első király északon. Nem akarta mou
változtatni az Istenséget, de a láthatatlan Istent olyan jelképben tisztelk.
mint Raál-Hadadot tisztelték, és ezzellealacsonyította a jahvizrnust a
környező népek vallásához. Nem tiszta az Istennek a tisztelet", mutatják
az ostrakonokon (írott cserépdarabokon) előkerült nevek. Snmariúban
65 ilyen ostrakont találtak. A kultusz keveredését mutatják a kii·,retkccij
nevek: egyfelől Abi/Jaál, Baálmeoni, Baálzakar, másfelől Jojada. Jojasih,
Joás, Gaddijó, melyek Baálra, illetve Jahvera utalnak. Sőt van olyan név
is, mely a bika alakban tisztelt Jahvéra mutat: Egeljó, aminek jclcntcse:
Jahve fiatal bika.

Egyes uralkodók alatt nagy anyagi jólét volt, ami ellen cl prófóták
felemelték szavukat, mert az erkölcsök meglazulásával jártak. Íq,v Ámosz
jövendőléseiben (3, 15) beszél Szamar-ia elefántcsonthúzairól. 1931--1935-i
ásatásoknál 197 elefántcsontdarab került elö, amelyeknek Iaragúsan egyip
tomi befolyás érezhető. Előkerült a kerub ábrázolása emberfejű szárnyas
bikaalakkal. látható ordító oroszlán, forrásnál ivó szarvas.

326



Illés próféta Akáb elöl Szeraftéba menekült és ott egy özvegynél
szállt meg, akinek háromféle cserépedénye volt: vizeskancsó (keli), lisz
tes edény (kad) és olajos korsó (cappachat), amint ezt a 3 Kir. 17, 10-12
mondja, Szamariában az ásatásoknál mind a három formát sikerült azono
sítani. Ugyancsak ebben a könyvben olvassuk, hogy Ákáb király véres
szekerét megmosták Szamaria tavában (3 Kir. 22, 38). Ez a tó, illetőleg

medence szintén előkerűlt. nagysága 10X5 méter. III. Szalmanszár (Kr. e.
853~ 324) le akarta verni Szíriát szövetségeseivel, akik közt ott vannak az
izraeliták is, és a Kurkból származó monolit felsorolja az asszir király el
lenségei közt Akábot, Izrael királyát, aki 2000 harckocsival és 10.000 gya
logossal rendelkezik.

Mikor Jehu átvette a hatalmat, akkor Szamaria lakói kosarakba
téve elküldték neki a 70 királyfinak a fejét. Szárgonnak khorszabadi pa
lotájába a trónterem ilyen jelenetekkel van ékesítve. Jehunak az ábrázo
lása különbcn fennmaradt, mcrt a kalaki fekete obeliszken rajta van,
amint III. Szalmanaszárnak adót fizet és hódolatát a földön fekve fejezi
ki. A felirat ezt mondja: "Jehu adója, aki Omri házából származik. Kap
tam tőle ezüstöt, aranyat, egy arany csészét, egy arany vázát, mely alul
csúcsban végződik, arany serleget, arany vedreket, ónt, királyi pálcát és
puruhtu fát." Évkönyveiben szintén megemlíti ezt: "Akkor kaptam adót
a tirusiaktól. szidóniaktól és Jehutól, Omri fiától."

Juda országának történetére vonatkozólag legyen szintén egy-két
adat. Saul alatt a filiszteusok elpusztították Silót. A cseréptöredékek alap
ján ezt a pusztítást Kr. e. 1050 felé lehet helyezni .

Megiddóban 1928-ban felfedezték Salamon ístállóit, ahol 300 lovat le
hotett cgyszcrrc elhelyezni. Ezek az istállók jobban voltak megépítve,
mint az emberek Iakásai (3 Kir. 9, 19). Glueck: megtalálta Salamon réz
bányáit az Araba-völgyben. mely a Holttenger alatt terült cl, a kohókat
pedit~ Tell cl-Khelcif'ohbon fC'dezte fel. Úgy voltak megépítve, mint a mai
modorn kemencék, az állandó széljárást használták fel az olvasztáshoz.

A fordítások úgy hozzák. hogy Jósiás király idejében Nekaó fáraó
az asszirok ellen vonult fel (4 Kir. ~~3, 29). De a megfelc!ő szót a régi for
díták rosszul fordították ós a babiloni okmányokból tudjuk, hogy épp
Assziria királyának segít ~('(>/:n~ sietett. A vonatkozó részt tehát így kell
Icrdítanl: Assziria királya felé mcnt .

.Teojakin királyt Kr. e. 597-ben Babiloniába vitték fogságba. Agyag
táblák kerültek elii Bnbiloniúból, melycn nyugtázva vannak a király szá
mára kiutalt ólclmiszor szál li tmányok. Nemcsak a neve szcrepel, hanem
ki van téve az is, hogy Juda országának a királya,

Starkey 1932-193G-i,g ásatásokat folytatott Lakis városúnak a helyén.
Több mint 20 ostr.ikon került elő. melyek megvilágítják Juda országa
történetének utolsó napjait, Ugyancsak innét került elő a babiloni király
tól kinevezett kormányzónak, Godoliásnak cl pecsétje. Lakis kormányzója
lehetett előbb, Jeremiás békepolitikáját helyeselte és ezért nevezhette öt
ki Nabukodonozor. Összeesküvést szorveztck ellene a nacionalisták, és
ennek az összcosküvésnck egyik tagja Jozoniás volt. Mispából előkerült

egy sértetlen sírból egy pecsét ezzel a felirattal: "Jaazanijahué (Jezoniás),
a király szolgájáé." Alul egy kakas van rajta harci állásban.

Az újszövetségi szentírással kapcsolatban János evangéliumának tör
téneti megbízhatóságát érte a legtöbb támadás. Oka kétségkivül az, hogy
ez az evangélium Jézust mint Istent mutatja be a legelső sortól kezdve.
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Már D. Strauss és B. Bauer azzal érvelt, hogy miután Jézus annyira Isten
ként jelenik meg a negyedik evangéliumban, amitosz kialakulásához pe
dig hosszú időre volt szükség, János evangéliuma semmiesetre sem ke
letkezhetett előbb, mint a II. század végén vagy a III. század elején.

A János evangélium

1935-ben C. H. Roberts féltenyérnyi nagyságú papíruszt tett közzé,
amely János evangéliumából azt a részletet tartalmazza, amikor Jézust
királysága felől kérdezi Pilátus (Jn. 18, 31-33. 37). Nagyon kicsi ez a pa
pirusz, de fontossága felbecsülhetetlen, mert írása a Kr. u. 125-130. évek
re, Trajánus vagy Hadriánus korára utal. Mivel a manchesteri Ryland
könyvtárban őrzik, Ryland-papirusznak nevezik. Már most ha a II. szá
zad első felében, János halála után mintegy 30 évvel keletkezhetett ilyen
evangéliumtöredék, akkor azt a katolikus felfogást, hogya negyedik evan
gélium 100 körül keletkezett, igazoltnak tekinthetjük.

Ugyancsak 1935-ben ,tettek közzé valamivel nagyobb papirusztöredé
ket a British Museum anyagából, amely Jézus életéből vett eseményekkel
foglalkozik és ebben különösen függ Szent János evangéliumától. Egger
ton-féle papirusznak nevezik.

L. H. Vicent az Antonia várnál Jeruzsálemben megtalálta a Lithostro
tont vagy Gabbatát, 2500 m 2 római kövezetet talált, mely az Antonia
udvara volt és kiemelkedés van rajta. Méltán kapta tehát a kiemelkedés
vagy kövezett hely nevet a zsidóban, illetve a görögben. Kr. u. 70-ben
minden föld alá került, ha tehát az evangélium később keletkezett volna
és nem a szemtanú János írta volna, akkor másvalaki semmiféleképpen
sem írhatta volna, mert erről még a helyszínen sem szerezhetett volna
tudomást.

Mondják azt is, hogy az evangélium nem keletkezhetett az I. század
végén, mert János abban Jézust rabbinak, illetve didaszkalosznak nevezi,
holott ez az elnevezés a Kr. u. II. században keletkezett. Mégis 1930-ban
Szukenik, a jeruzsálemi héber. egyetem tanára a Scopuson végzett ásatá
sai során egy csonttartót talált az első századból (70 előtt), rajta felírva a
görög Theodotion név és mellette a didaszkalosz cím arám négyzetes
betűkkel.

Külőnösen sokat hozhatnánk fel János helyrneghatározásaiból, me
lyeket az ásatások igazoltak. Ezeket csak az tudhatta, aki ott ténylegesen
megfordult és ismerte a Kr. u. 70 előtti Palesztinát és Jeruzsálemet, hi
szen utána minden teljesen megváltozott. Említést érdemel az is, hogy
Jeruzsálemben különböző csonttartókat találtak, melyek mind a 70 előtti

időkből származnak. Ezeken nagyon sok ujszövetségi név fordul elő: Sza
lame, Márta, E!eazár, Natániel, Mária. 1945-ben Talpiot külvárosban ki
ásott csonttartóken rárajzolt, festett kereszt jelet találtak. Ez még jobban
megerősíti, hogy a Herculanumban 1939-ben talált kereszt ténylegesen
keresztény jelvény volt és oratóriumot jelzett. Ezt a várost a Vezuv 79
ben betemette és majdnem 1900 évig volt eltemetve.

Az egyik jeruzsálemi csonttartőn Barsabbas név fordul elő. Ez azért
érdekes, mert ez a név csak itt és az Apostolok Cselekedeteiben fordul
elő. Ebből a temetkezési módból azt a következtetést lehet levonni, hogy
a keresztények megtartották a zsidó temetkezési szokásokat, csak megkü
lönböztető jelül odatették a keresztet. Korai keresztény időkre utal, hogy
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az egyik ilyen csonttartóból egy L Agrippa uralkodásának hatodik évé
ből való pénz is előkerült, amelynek 42-43-ban kellett készülnie.

Az Olajfák hegyén kiástak egy csonttartót, amely szintén az első szá
zadból való. Ez a felírás van rajta: "Juda, prozelita Tirusból". Ezenkívül
rá van rajzolva a konstantinusi Krisztus-monogram. Eddig mindig azt
hitték, hogy ez későbbi eredetű, de ennek alapján azt kell tartani, hogy
már az első keresztény gyülekezetek tagjai használták.

*
Mindezeknek a kérdéseknek ma már katolikus részről is hatalmas

irodalmuk van. Csupán az önálló' kiadványok címei oldalakat töltenének
be. Amit érzékeltetni akartam: hogy a szentírást valóban hitünk erőssé

gének fogadhatjuk el.

-
GÁT ISTVÁN VERSEI

Ú NAP, SZENT ÉGI ÉKSZER!

A Szél: üvöltő dervis,
meghibbant késelő,

izom, csont és velő

haláltáncot ráng, mert hisz
az őrületbe elvisz
és bomlik az ideg
ha felzúg a hideg
Szél: az üvöltő dervis.

A Fagy: kegyetlen zsarnok,
letör, torkon ragad,
megbénít ja agyad
s már nem lehet akarnod
ha fognak éles karmok
s dermeszti hirtelen
szived a szívtelen
Fagy: a kegyetlen zsarnok.

A Hó: billiónyi lepke
s hogy tiszta égi jó
csupán illúzíó:
a Föld halotti leple
s a holdfény sug felette
kísértetes mesét
míg eltűnik a szép
Hó: a billíónyi lepke

A Köd: a lég polypja,
körülfon, rádtapad,
elrejtenéd magad
de ablakod kinyitja
s ha van szivednek títka:
kiszívja álnokul
undor, míg rád borul
a Köd: a lég polypja.

A Sár: sötét kelepce,
alattomos hiuz,
bemocskol, földre húz,
utánad csúszik messze
s nincs mód, hogy eleressze
kit egyszer meglepett
az utált, megvetett.
Sár: a sötét kelepce.

A Por: [acér csavargó,
otthonos mindenütt,
tolvajként rajtad üt,
szurkál, csíp, míg kavargó
vihart ver. '. ne zavard, ó
hiszen csak arra int:
te sem leszel más, mint
Por: a [acér csavargó.

o Nap! szent égi ékszer!
ó áldott fény, meleg!
a vágy, hogy csak veled
legyek, szívemben fészkel
s nem hivhatlak elégszer
hogy jőjj, világíts át
s ne lássak éjszakát,
Nap: ó szent égi ékszer!
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KERESTELEK ...

Kerestelek időben. térben
és mindenütt, hová elértem,
hogy hódolón meghajtsam térdem
Előtted

s hol csillagok szemiik kinyit ják:
a Jl,1indenségen vágyam vitt át,
mibe Létednek örök titkát
beszőtted.

Nem féltem, hol mindenki retten:
felhők felett, sötét vizekben
halálos kinokban lihegtem
Miattad.
és láttalak alkotni, Szépség,
viharban. hol villám vág és tép
s hol a Gonosznak büntetését
kiadtad.

. .. De megrs a sziván'ány-íven
tudattad: ki keres Feliden
az megtalál ... mert emberszívben
a házad
s időben-térben, földön-égen
kedves Neked egyetlen érdem:
ha bíínbánón keres fel térden
alázat.

NOSZTALGIA

Elhagytad, amikor szívedben
kivirágzott a szerelem.
Hitted, hogy Nélküle még szebben
pereg életed idelenn.

Es jö'fek is tündéri órák
s vár még több vigasság, orom.
mi/;;özben csendben hull a hó rád
s meghal a perc a gyönyörön . . .

ÉRDEMTELENNEK AJANDÉKUL ...

Arcom senkit meg ne ri asszon,
sebeimet fel nem panaszlom.

Mari'djon minden rejtve mélyen
mi gyötri nappalom s az éjem.

Kit rumatc és derűsnek mond más:
jól tudja, mi a szívs:wrongás.

De test fájdalma semmivé lesz
a lcinhoz, mit a lelkem érez,

tnelueii naponta átrezzen s ég
az emberi embertelenség.

Napfényre vágyam és örömre
s a perc virágát sem töröm Ie,

mint akinek már nem való más,
csak mirrha, üröm és csalódás.

De kínjaim fel nem panaszlom,
arcom senkit meg ne riasszon.

De benned fészkel, érzed, sejted
s a forrásokig ás kuuit,
mig felbuzog az elfelejtett,
elködösitett bűntudat.

Nem lehet Nélkiile meglenned,
lenyűgöz, óriás messzi bérc ...
Hiitlenséqed felsóhajt benned
s tudod, hogy hozzá visszatérsz.

A jó s a rossz keze közül jön.
hogy ember sirjon és örüljö;l.

Túl a ködön lze): égre nézek,
inérqes rírágról szedtem rnézet.

Kífogtam az összhangot. csendet,
mely zűrzavarból is kicsenget t.

A csillagokból s a kiégett
Nszálból oloastani a szepet.

Szanakbot szentélyt épitettem
az együtt dobbanó szivekben.

S a búcsúzáskor ez niqasszou.
Sebeimet fel nem panaszlom.

De mindazt, mely Ellened lázadt,
tegye most :!ópá az alázat.

Ó adj. ha részeire szettiull,
érdemtelennek ajándékul,

kit jóságod keze megtépett:
beteg fiadnak békességet ...
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Sík Sándor

A SZÁZÉVES EMBER TRAGÉDIÁJA

Az Ember Tragédiája megérte és meghaladta a százévet: 1860 már
ciusában fejezte be a költő, 1862-ben jelent meg. Bátran mondhatjuk, hogy
megállta az idő próbáját, pedig a világirodalom nem 'sok nagy alkotásának
kellett annyi külső és belső akadállyal megküzdenie. Attól a pillanattól
kezdve, amikor Arany János, aki féligrneddig a mű felfedezőjének tekint
hető, az úr első szavainak "mesteremberes önelégültsége" miatt kedvet
Ienül félretette, mindmáig jóformán szakadatlanul küzdenie kellett nem
csak a helyes értékelésért, de a megértésért is.

Kezdettől fogva a viták vihara kísérte. Erdélyi János veszedelmes
"ördög komédiáját" látott benne, Prohászka püspök "imádás helyett ká
romkodást, nagy teremtő stílus helyett inkább cinizmust, isteni tervek
helyett inkább kontárságot" ; egyes marxi:sta kritiikusok reakciósnak, meg
oldásában szofisztikusnak látják. Bizonyos, hogy "sohasem fog sikerülni
a költemény szövegéből minden zavaró ellentmondást kiküszöbölni"
(Waldapfel József), de a tények azt mutatják, hogy Madách - a lelke
sülő Éva szavával - "szép és új dolgokat tud mondani még ma is olyan
generációknak, amelyek Madách által még csak el sem képzelt méretű

és kihatású világtörténelmi eseményeken mentek keresztül, és ez talán
legnagyobb igazolója ennek a sajátszerű, a maga nemében egyedülálló
műnek" (Bolgár Elek).

Nem tudta kiüresíteni az Ember Tragédiáját az a jóindulatú deval
váció sem, amelynek szükségszerűenki van téve az ilyenfajta drámai köl
temény, amikor színpadra kerül: Madách műve a maga tarka történelmi
kaleicloszkópjával, mennyországával, paradicsomával valamennyi nagy fi.
lozófiai költeménynél inkább forog abban a veszedelemben, hogy a szín
padon puszta Iátványossággá válik; hiszen egy vérbeli rendező valósággal
halálos bűnt követne el, ha a benne rejlő pazar külső lehetőségeket ki
használatlanul hagyna. És csakugyan, Németh Antal könyve (Madách a
színpadon) megtanít bennünket arra, amit különben az elmúlt évtizedek
szinházlátogatója maga is tapasztalhatott, hogy milyen csalétek volt Az
Ember Tragédiája becsvágyó színpadművészek számára, és mennyit kí
sérleteztek vele a legkülönbek - Hevesi Sándor egymaga háromszor
nyúlt hozzá - Paulay Edétől, a Nemzeti Színház mai előadásáig. Ez per
sze minden rendezésnél szükségképp újabb és újabb stilizálást jelent, ál
landó valamennyiben csak egy, az elhagyhatatlan és hálás Iátványossági
jelleg. És Az Ember TragédiájQ diadalmasan került ki a kulisszák, kosz
tűrnők és színpadi gépezetek tarka Iim-lomából, a kitűnő, közepes és kon
tár, nem egyszer félművelt színészek veszedelmes becsvágyából. a rende
zőknek hol dilettáns, hol művészi, de mindenkor saját mondanivalójú el
gondolásából is, és ma is vonzza azt a közönséget is, amely a tarka szín
padi képnek örül, és azt is, amely a költemény jólismert, rég szeretett
filozófiai verssorait lesi a színészek ajkairól. Nem ölték meg Az Ember
Tragédiáját a többnyire igen gyenge műfordítások sem. Pedig ha meg
gondoljuk, hogy pl. a német közönség nyolc fordításban kapta kézhez,
míg végre Mohácsi Jenő kitűnő átültetéséhez juthatott, és ezek közt a
többé-kevésbé gyenge fordítások közt Dóczié,a legkülönb, tette a költő

nek a legrosszabb szolgálatot a maga fausti stilizálásával, akkor nem fo
gunk csodálkozni, hogy a világ köztudatában máig inkább csak mint kö
zepes Faust-utánzat szerepelt. Nem ártott Az Ember Tragédiájának még
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az iskola sem, a "kötelező olvasmány"-nyá válás nagy próbája, a vele
járó kényszerrel, lélektelen magyarázatokkal és agyonmagyarázással sem.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az ifjúság, amely az iskolában kénytelen
ségből olvasta (sőt talán, ami még rosszabb: kivonatolta is), utóbb érdek
lődésből lés szerétetből olvassa és nézi meg a szinpadon. Nagyon erős...
nek kell lennie annak a műnek, amely mindezt a próbát megállja.

Pedig Az Ember Tragédiájának legnagyobb ellenségei nem rajta kívül
vannak. A legveszedelmesebb nehézségek magában a Tragédiában rejle
nek. Legelső ezek között már maga a művészileg majdnem képtelenül
nagyszabású tárgy. Madách oly nagyra vállalkozott, amilyenre művész 
hacsak a Michelangelo-féle szertelen titánoknak egészen kivételes fajába
nem tartozik - vajmi ritkán merészel még gondolni is. Költeményt írni,
amely magában foglaljon eget és földet, Istent és embert, angyalt és ör
dögöt, egyént és történelmet, múltat, jelent és jövőt, lírát, drámát és fi
lozófiát (igazán majdnem omnem rem scibilem et quaedam alia), minden
napos dolog dílettánsoknál ; de igazi művész, aki ismeri eszközeinek kor
látoltságát és átélte már a legmélyebb művészi élményt: milyen nehéz
még apróságokban is azt és úgy mondani, amint a lelke mélyén él, 
többnyire ösztönös szerénységgel óvakodik az efféle feladattól. Madách
nekivágott a legnagyobbnak, és .sikerült megoldania: Adám egyéni tragé
diájábanaz egész emberiség sorsát akarja és megmutatni tudja.

Az egyén és az emberiség sorsa egy szimbólumban : íme, a második
példátlan nehézségű feladat! "Az egyes képeket vagy momentumokat
úgy igyekeztem egymás után helyezni - írja Madách egy levelében -,
hogy azok egy bizonyos cselekvő személynél is mintegy lélektani szük
ségből következzenek egymásból." És - hálás anyagul a kommentátor
számára - többé kevésbé ez is sikerült neki.

És mennyi nehézség az óriási koncepció következtében! A tárgyban
adva van a filozófiának akkora szerepe, amekkorát a tapasztalat szerint
nemosak a színpad, hanem egyáltalán a dráma (legalább amíg dráma akar
maradni) meg nem tűr. Adva van a történeti színek egymásutánjában, az
örökös letörésben és új harcraindulásban, a szerkezetnek akkora kiszárni
tottsága, amely már szinte geometriai jellegű és amelynek párját a Divina
Commedián kívül nem ismeri a világirodalom. És ha ez a technikai ne
hézség még csak külsőséges volna! De ez a mértani egyhangúság a leg
bensőbb mondanivalót magát is megpróbálja. Hiszen a darab derekán, a
történeti színeken át voltaképpen tízszer egymásután ugyanaz a cselek
mény ismétlődik: Adám harcra indul szent eszmékért, a harc során ki
ábrándul és elbukik. Az egyes színek drámai tartalma mindannyiszor pon
tosan ugyanaz. Hol az az író a széles világirodalomban, aki képes volna
ugyanazt a küzdelmet tízszer egymásután elmondani, anélkül, hogy egy
hangúvá. unalmassá, bosszantóvá válnék? Aztán ugyancsak néhány kon
cepcióbeli apróság következtéb~n azaz állandó küzdelem a Faust-emlék
ellen! Hiszen persze, ami főrokonság van a kettő között, íhletközösségre,
Jób könyvére megy vissza; de az a néhány jelentéktelen apróság, amely
kétségtelenül Faust-reminiszcencia, amellett, hogy egészen mellékes a
mű mondanivalója szempontjából, mégis csak állandóan ébrentartja az
olvasóban a goethei emlékeket.

De mindezeknél nagyobb nehézségeket rejt magában éppen az, ami
Madách művében a leglényegesebb mondanivaló, Egy költemény, amely
jóformán az utolsóelőtti mondatáig vigasztalanul sötét, amely csupa el
lenállhatatlanul pesszimista képet, eszmét, utalást tartalmaz, és az utolsó
lapon, az utolsó jelenetben mégis az ellenkezőt mondja, végül is optimista
megoldást nyujt l Egy tucatszor megismétlődő reménytelen bukás után
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mégis küzdelemre sarkal és a bizalom szavával végződik. Az ördög annyi
győzelme után Istené benne az utolsó szó, Eötvös próbált effélét A
karthauziban, de neki nem sikerült eltüntetni a törést a regény dereka
és vége között. Sikerült-e Madáchnak ? A szövegben, a belemélyedő ol
vasó számára - az alábbiakban megpróbálom ezt igazolni --:- tökéletesen.
A színpadon .azonban ez a kiegyenlítődés csak részben sikerült. A prob
léma feloldását az Úr szavai tartalmazzák, ezeket pedig a megszekott
rendezések szellemében, amelyek az Urat nem viszik be .a színpadra, a
néző a kulisszák mögül ha hallja is, alig érti; ez a gyenge, legalább hatá
sosságában gyenge igen nem képes hatékonyan túldörögni azt a hatalmas
nemet, melyet a történeti színek képben, cselekményben, szóval az élet
szuggesztív valószerűségével oly sokszor egymásután belénkharsogtak. Th
az emberek még így is kielégülten. felemelkedve, a nagy emberi. és mű

vészi élmény érzésével távoznak a színházból, jeléűl annak, hogy a hi
.ányzó, illetőleg végelemzésben csak elméleti megoldás ellenére is kiérzik
a költő nagy, meleg bíztató mondanivalóját.

A mű mondanivalójának érvényesülése szempontjából Major Tamás
új rendezése minden dicséretet megérdemel. Major ugyanis szó szerint
követi Madách rendezői utasítását és az Urat "dicstől környezetten trón
ján" beviszi a színpadra, Ugyanúgy az utolsó színben: "az Úr dícsőülten,

angy.aloktól környezve, megjelen". Az Úr szavai így - az orgonahangú
és kitűnően beszélő Bessenyey Ferenc ajkán - tisztán és határozottan
hozzák a néző közelébe Madách mondanivalóját, és lehetövé teszik, hogy
megértsük a Tragédia hiteles, vagyis szerzőjének szándéka szeríntí ér
telmét. Madách egy leveléből - legalább a leglényegesebbekben - isme
retes, hogy mit gondolt és mit akart mondani maga a költő. Azért leg
helyesebbnek látszik mindvégig Madách nyilatkozata alapján, tehát mint
egy Madách szemével nézni a Tragédiát és úgy kísérelni meg értelmének
kifejtését. A magyarázok legtöbbje idézi Madách levelét, de eredményeik
többnyire függetlenek tőle, néha egyenesen ellentmonqanak neki. Pedig
legalábbis két szempontnak jogossága kétségtelen a levél szövegéből, Az
egyik a szocialízmus szempontja. Erdélyi János kritikájában azzal a vád
dal illeti Madáchot, hogya szocializmust gúny tárgyává akarja tenni. Ez
zel szemben Madách levele félreérthetetlenül kijelenti: "Egész művem

alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön
erejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és leg
szentebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt ... Midőn a szocíalizmus
gúnyolásával vádolsz, akkor szabadság, kereszténység, tudomány, szabad
verseny, s mindazon eszmék gúnyolásával is vádolhatsz, mik az egyes
részeknek tárgyai, miket éppen azért választottam tárgyaiul. mert az em
beriség fejlődésének fő momentumaiul nézem. Ilyennek nézem a szocía
lisztikus eszméket is, s azért állítottam elő egy képben ... Ezzel intenciót
akartam menteni előtted, az embert akartam rehabilitálni magamban ...
Inkább írtam légyen rossz Ernber tragédiáját, melyben nagy és szent
eszméket nem sikerült érvényre juttatnom, mint jó Ördögi komédiát,
melyben azokat nevetségessé tettem." A marxista kritika az elmúlt másfél
évtizedben sokat foglalkozott Madách szocialisztikus mondanivalóinak
elemzésével. Kimutatott a Tragédiában számos kétségtelen ellentmondást;
megtalálta Madáchban a forradalmi gondolatot és lendületet, földerítette
és részletesen megrajzolta a magyar valóságnak azt a talaját, amelyből a
mű szervesen nőtt ki, nagy alapossággal összevetette a Tragédia eszméit
Madách többi művével - ezek után a vizsgálatok után világos, hogy
Madách alkotó szándékában három réteget kell megkülönböztetni: az
emberiség sorsának, az egyén sorsának és a haza sorsának problémáját.
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Adám, Adám, elha.gytál engemet
Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban.

De félreérthetetlenné teszi ez a levél azt is, hogy Madách az ember
sorsát egy nagy vallásos vízió keretében szemléli és a roppant probléma
megoldását ennek a vallásos víziónak motívumaiból veszi: "Egész művem

alapeszméjeaz akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön
erejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és legszen
tebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt meg
bukik, s megbuktatója mindenütt egy gyönge, mi az emberi természet
legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír (ez volna csekély
nézetem szerint tragikum), de, bár kétségbe esve azt tartja, hogy eddig
tett minden kísérlet erőfogyasztás volt, azért mégis Iejlódese mindig
előbbre s előbbre ment, 'az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is
vette észre, s azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír,
az isteni gondviselő vezérlő keze pótolja, mire az utolsó jelenet küzdj és
bízzál-ja vonatkozik. " Igaz, mindannyiban (ti. képben) megbukik Ádám.
De megbukik azon érintetlen gyöngéinél fogvást, melyek természetében
vannak, melyeket csak Isten keze pótolhat, az eszme folyton fejlik, s
győz, nemesedik." Ezt a felfogást minden keresztény ember keresztényi
nek fogja érezni. Persze mint ahogy Madách forradalmi szocialisztikus
mondanivalója nem szólhat a mai szocializmus világos, határozott és egy
értelmű nyelvén, vallásos mondanivalója is a korabeli racionalisz tikusan
halvány, deisztikus ízű, inkább elméleti, mint életszerű vallásos élményt
szólaltatja meg, akárcsak a nagy kortársaké: Eötvösé és Aranyé.

Ha már most ezen az alapon a Tragédia értelmét keressük, tulajdon
képpen három kérdésre kell megfelelnünk. Az első: Minő probléma van
itt fölvetve ? Erre megfelel a három első színnek, vagyis a Tragédia expo
ziciójának vizsgálata. A második: Mi az értelme a történelmi színeknek ?
Ez megkívánja az álomjeleneteknek, vagyis a mű derekának elemzését. A
harmadik: Hogyan oldja meg Madách a fölvetett kérdést? Erre megfelel
az utolsó szín, a kifejlet. A két első kérdéssel könnyen végezhetünk.

Az első három színben Lucifer harcra kel az Úr ellen és az első em
berpárt ráveszi, hogy szakítson a tudás tiltott fájáról. Az élet fájáról már
nem szakíthatnak, a Kerub lángoló karddal állja útjukat. Az Úr szava
hangzik:

Lucifer tehát eddig győzött: az embert megnyerte magának. Ádám
érzi az anyagiság nyűgét, megrendül, mikor kívánságára Lucifer megmu
tatja neki a természeti erők titkos működését, visszakívánja a Gondvise
lést. Hiába vigasztalja Lucifer a felidézett nimfákkal, a természet költői

szemléletével, tudást akar. Mindent tudni akar, látni akarja jövőjét. Lu
cifer teljesíti kérését és mindkettőjükre álmot bocsát, amelyben megmu
tatja a jövőt. Előre jelzi azonban, hogy ez a látás lesújtó lesz:

De hogyha látjátok, mi dőre a cél,
Mi súlyos a harc, melybe utatok tér:
Hogy csüggedés ne érjen e miatt,
És a csatától meg ne fussatok:
Egére egy kicsiny sugárt adok,
Mely biztatand, hogy csalfa tünemény
Egész látás, s e sugár a remény.

A kérdés fel van vetve. Ádám elszakadt Istentől és a saját lábán akar
megállani. Lucifer csábítására tette, aki egészen magának akarja megsze
rezni, hogy így megnyerje csatáját az Úr ellen. Látni fogjuk a máris meg-
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rendült Ádám jövőjét. Ez nem volt Lucifer tervében, hiszen fél is, hogy
el fognak csüggedni látásán, azért adja csalfa vigasztalóul a reményt. A
jövő tehát csüggesztő lesz. Ez a jövő lesz a Tragédia tulajdonképpeni tár
gya. A probléma tehát a három első szín tartalma és Madách irányító
szavai alapján ez: Mi lesz a sorsa az Istentől elszakadt és önerejére támasz
kodó embernek - és ugyanakkor Ádámban mint szirnbólurnban az egész
emberiségnek? Ez félreérthetetlenül benne van Madách Erdélyihez írt
levelében.

Mi az értelme mármost az álomnak? Mit jelentenek a történeti
színek?

Ádám mindenütt nagyszerű eszmékért küzd és mindenütt elbukik,
végig a történelem egymást követő nagy tragédiasorán, míg végül egy két
ségbeesett erőfeszítéssel elhagyja a földet. A főldszellem azonban vissza
téríti az űrből; a földtől függetlenül nem élhet. A kihült földön az állattá
süllyedt embertől megundorodva kiált fel:

Segítség, Lucifer! el ínnen, el,
Vezess jövőmből a jelenbe vissza,
Ne lássam többé ádáz sorsomat:
A hasztalan harcot. Hadd fontolom meg,
Dacoljak-é még Isten végzetével.

Vigasztalan sötét kép! Ez volna az emberiség története? A haszta
lan küzdelmek és dicstelen bukások végeszakadatlan sora! Mi értelme van
ennek a lesújtó képsorozatnak ? Így látná Madách a történelmet?

A kritikusok egy része, Arannyal élén, azt feleli erre, hogya történeti
képek nem mutatják az igazságot. Az egész álom Lucifer műve, aki szán
dékosan tünteti fel a legsötétebb színben Ádámnak a jövőt. Hazudik, hogy
kétségbeejtse és öngyilkosságt-a bírja. Mások szerint Lucifer nem akarja a
képekkel kétségbeejteni Adámot, hiszen ő maga gondoskodik róla, hogy
a remény segélyével csalfa látásnak hitesse az egész álmot. Nem fontos
itt ennek a kérdésnek eldöntése; ez csak Lucifer szerepét, aktivabb vagy
passzívabb jel1egét érinti, a dráma főmondanivalójátnem. Annyi kétség
telen, hogy Lucifer jóhiszeműen mutatja be a történelmet: a képekben
semmi sincs, ami alapjában véve meg ne történt volna. Mit akar hát
Madách ezzel a kétségbeejtő képsorozattal ? Erre a kérdésre már Beöthy
Zsolt megadta a választ Tragikumában, szellemesen és perdöntően. A kulcs
Lucifer jelleme. Lucifer a "hideg, számító értelem". Az emberiség törté
neimét megmutatja, jóhiszeműen, úgy, amint ő látja. Csakhogy ő képtelen
az egészet látni. Egyiptom nemcsak a zsarnokság hazája volt, hanem a
gúlák, piramisok és a szfinkszek megteremtője, és a tudománynak böl
csője is. Görögországnak nemcsak a demagógiát köszönjük, hanem egy
nagyszerű kultúrát is. Róma is adott a világnak mást is, mint romlottsá
got. A kereszténység sem áll eretnek-üldözésből, görög szóvitából és ba
bonából. A tudomány mást is teremtett, mint csillagjóslást, a francia for
radalom nemcsak nyaktiló, hanem nagyszerű szemkinyílása az emberiség
nek. A kapitalizmusnak is megvolt a maga haladó korszaka és a szocializ
mus is egyebet, nagyobbat, emberibbet hozott, mint amit a falanszter mu
tat - még abban a kiforratlan alakjában is, ahogyan Madách ismerhette.
És így végig lehetne menni az összes színeken. Lucifer nem hazudik, de
"nem adhat mást, mint mi lényege". Csak ezt mutatja be, mert csak azt
látja a történelemből, amit a minden felsőbb motívum, tehát minden val.
Iási, minden érzelmi és esztétikai elem iránt érzéketlen, azaz legalább is a
félszemére vak, hideg értelem lát benne. És így az egész látomás mégis
hamissá lesz, nem mert hazug, hanem, mert az igazságnak csekélyke ré-
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sze létére az egész igazság gyanánt tünteti fel magát. A színek tehát nem
a történelmet adják, 'hanem csak azt, ami a történelemből Lucifer szá
mára hozzáférhető. Es hozzátehetjük: nem is az emberiség valódi sorsát,
hanem - Madách szavaiból láttuk - az Istentől elszakadt és magára
maradt ember sorsát, akit mindig megbuktat saját gyöngesége. A törté
neti színek jelentése tehát: az Istentől elszakadt esendő ember - embe
riség - sorsa.

A XV. szín a megoldásé. Dacos elkeseredésében Adám öngyilkosság
gal akarja elejét venni a szörriyű jövőnek, de Évától megtudja. hogy nincs
már egyedül a világon. Tehát mégsem dacolhat Istennel. Ettől a perctől

kezdve visszatért Istenhez. Megadja magát. Térdre esik:

Uram, legyőztél, ím porban vagyok,
Nélküled, ellened híába vívok:
Emelj, vagy sujts, kitárom keblemet.

Lucifer e pillanatban végképp elvesztette a csatát. Megjelenik az úr,
visszafogadja kegyelmébe a megtérő Adárnot. Adám elmondja kétségeit.
Velejében kettőt kérdez: Halhatatlan-e az egyéni lélek? és: Tökéletese

-dik-e az emberiség? Az úr nem ad határozott feleletet:

Ne kérdd
Tovább a titkot, mit jótékonyan
Takart el ístenkéz vágyó szemedtől.

Ha l á t n á d, a földön mulékonyan
Pihen csak lelked, s túl örök idő vár:
Erény nem volna itt szenvedni többé.
Ha l á t n á d, a por lelkedet felissza:
Mi sarkantyúzna, nagy eszmék miatt
Hogy a múló perc élvéről lemondj?
Míg most jövőd ködön csillogva át,
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete,
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.

Többen rámutattak már ezeknek a soroknak kantíánus hangzására,
és valószinűleg nem is alaptalanul. Bennünk, bibliás emberekben más
visszhangot éreztetnek ezek a sorok, Az igazság látása nem az ember
osztályrésze. Az ember csak sejthet; földi osztályrésze az örök dolgokra
nézve nem a tudás, hanem a hit. A jövő, tehát a halhatatlanság is, "ködön
csillog át". Madách szavai egyenesen Szent Pálra emlékeztetnek: "Most
tükörben látunk és rejtvényszerűleg, de el fog jönni az idő, midőn majd
szemtől-szembe látunk." Az úr nem is hagyja erről bizonytalanságban
Adámot: a vallásra utal:

Ha jól ügyelsz, e g y s z Ó z a t zeng feléd
Szünetlenül, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémul ez égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkűlete,

Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és szíverén keresztül
Költészetté fog és dallá szűrődni.
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Tehát a vallás meg az érzelem (amelyet az egész Tragédia folyamán
a nő képvisel) ez az a kettő, ami az embert fölemeli; ezeken szenvedett
hajótörést Lucifer. Az angyalok kara dicsőíti még a szabad akaratot és
hirdeti a nagy hivatást: a nemes célokért küzdő ember Isten helyett cse
lekszik, Isten munkatársa.

Éva és Adám megérti a dalt. Csak a lesujtó véget nem tudja feledni
Ádám. De ha mégis az elállatiasodás lesz az emberiség vége? Az úr nagy
szerű felelete: Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál! Nincs itt ellent
mondás? Ha VIalaki nem az idézett Madách-levél megnyitotta füllel hallja
az úr utolsó mondatát, annak nem könnyű kihallani belőle a madáchi
gondolatot. De vajon föltehető-e Madáchról. hogy ezt a minden ízében
komoly költeményt egy tartalmatlan és jóhangzásában is semmitmondó
frázissal fejezze be? Ez ellen a legerélyesebben tiltakozik egész élete,
minden írása, és Az Ember Tragédiáiának minden sora. Csak arról lehet
itt szó, hogy hogyan értelmezzük az úr szavát - helyesebben: hogyan
érti Madách az úr szavát? Ö pedig így ír: "Igaz, hogy az embert termé
szetes gyöngéi mindig megbuktatják. de bár kétségbeesve azt tartja, hogy
eddig tett minden kísérlet erőfogyasztásvolt, azért fejlődése mindig előbb

re és előbbre ment,az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette
észre s azon emberi gyöngét, melyet sajátmaga legyőzni nem bír, az isteni
gondviselő keze pótolja, mire az utolsó jelenet "küzdj és bízzál"-ja vonat
kozik. Az úr utolsó szavai tehát mindenekelőttnekünk, hívő katolikusok
nak körülbelül ezt jelentik: "Mondottam ember, hogy kegyelmembe fo
gadlak. Ne félj hát semmitől: veled vagyok. Te tedd a magadét. A többit
bízd rám. Küzdjél: az emberiséget én vezetem. Ne félj a jövőtől: sorsod
az én kezemben van. Amit láttál, vigasztalan, de ott nem voltam veled.
Az a jövő volt, de Lucüeren keresztül. A te jövődet azonban én intézem,
nem Lucifer. Veled vagyok, mondottam, azért bízzál. Bennem bízzál."

Vagyis a probléma megoldása ez: Az ember elszakad Istentől és saját
erejéből kezd nemes harcokat. Megbuktatja gyöngesége, mert ellökte ma
gától mindazt, ami győzelmes erő, mindazt, ami az életben isteni. (Ez a
gyengeség a teológia nyelvén: az eredendő bűn.) De az ember ezt nem
bírja ki soka, a hiú harctól való elirtózás és az emberben rejlő érzelmi
erők visszaviszik az úrhoz (a teológia nyelvén: a hit), s az Úr melléje áll
(a teológia nyelvén: a Gondviselés). Az ember pedig a magába fogadott
isteni erőktől újjászületve indul új harcra. Ez a harc azonban már nem
az előttünk lepergett Ember Tragédiája, hanem egy más, nagyszerű küz
delem, amely, még ha tragikus is, győzelemmel végződik .

•
Salvatore Quasimodo

A KATONÁK SíRNAK AZ ÉJSZAKÁBAN
I SOLDATI PIANGONO Dl NOTTE

Kevés a Kereszt és a Golgota gondja,
·tiszta gyermekség és kevés az angyali
emlék, a háborút örökre összezúzni.
A katonák sirnak O,Z éjszakában
a halál előtt; bár erősek, mégis lehullanak
lelketlen szavak lábai elé,
elejti őket az élet fegyvere.
Érező számok, szegény katonák,
Névtelen könnyek áradó zápora.

Farkas Miklós fordítása

337



Rabirtdranath Tagore

AHOL A SZELLEM ...

Ahol o, széllem nem ismer félelmet,
és emelt fővel jár az ember,

ahol szabad a tudás, és
ahol a világ széjjel nem törött

szoros válaszfalak szabdalta törmelékké;
ahol a szó forrása

a mély-mély igazság;
ahol Q, lankadatlan feltörekvés

a tökély felé nyujtja
karját;

ahol az értelem tiszta folyója
még nem veszített utat

a holt megszokás homok-sivatagában;
ahol eszünket Te irányítod
az. önmagát kibontakoztató

gondolat és cselekedet felé 
a szabadságnak e mennyországára

engedd, Atyám,
felébredni hazámat.

Radó György forditása:

Sinka István

FÖNN A MAGURA OLDALÁN ...

Néhány fekete moldovány:
nagy bőrtűszős öt padurány 
elvitték őket katonának
- be kár volt, kár volt, igazán 
katonának, gyalog-bakának,
csatázni kivül a hazán,
más földnek haván. Igazán!

S egyik csatanap-délután
rohamjel szólt a trombitán,
és: neki-neki a halálnak
fegyverrel az öt moldovány.
S utána? - nekik is sírt ástak,
öt sírt kívül az egy hazán.
Mondd, ó, mondd, miért? Igazán:
miért kívül az egy hazán?

Felhők fölött a Magurán,
öt kis Ilona, öt leány,
miért gyászolnak, igazán,
mondd, a Magura oldalán?
Öt kis Ilona fönn, akik
őrzik a gyásznak juhait,
öt sir miatt, óh, igazán?
otiaieni, fönn a Magurán ?
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NEVEK A FALON trta Mándy Iván

Nevek a kórház vöröstéglas falán. Szálkás, kúsza ceruzaírással, vagy bics-
kával odakareolva: nevek, bejegyzések, üzenetek.

Wrllinger Margit bejött 1914 júniusában/itt volt a sebészeten.
Én is álokor jöttem ide, Isten velük !
Itt nyugszik szeretett férjem, itthagyta feleségét, és három gyerekét.
Isten veled János kórház, már én többet a rnűtőbe Illem megyek l
Kumt Anna kiment 1909 június 2-án, visszajött 9-én, és rnost itt tölti szo

morú napjait,
Szerelrnem Gizi, itt volt 1916 szept. 4-én.
Olvasd el anyám szomorú levelemet, János kórház szemosztályán hagytam

a szememet.
Kiss Anna egész életét itt tölti a kórházban, szegény.
Kinek jutott eszébe? ~i gondolt <rá először, hogy egy nagy ünnepélyt kell

rendezni, ahol egybegyülinek mindannyian: betegek, orvosok és ápolók. Wil
linger Margit? Kunt Anna? vagy Turai mama? Egy biztos: végül is elhatároz
ták, hogy Iampionos kerti ünnepélyt tartanak, lampionokat aggatnak fel végig
a folyosókon, a kórtermek ajtaját pedig kinyitják, hogya fekvő betegek is
láthassák az ünnepélyt, sőt az elfekvők is, akiket már nem látogat meg senki,
akikre már nem emlékszik senki.

Megállapodtak a rnűsorban. Szavalat, hegedűszóló, tánc és ének. WiIlá.nger
Margit költeményt írt az áldottkezű orvosokról. ez lesz az első szám, a szerző

előadásában.

Valaki, talán Turai mama, azt mondta, hogy Willinger Margit csakis Kotra
doktorra gondolt, amikor az áldottkezű orvosokról írt és titokban reméli, hogy
Kotra doktor az ünnepélven is megjelenik.

Turai mama mándenről a kertben a szornszédnőjének, félhangon suttogva.
Akkor már az ünnepély megnyitását várták. Turai mama azon a padon ült,
ahova rajta kívül alig mert valaki letelepedni. Agyonmosott, kék, kórházi ru
hájában ült az öregasszony, beszélt, bólogatott, és közben egyre csak Willinger
Margitot nézte.

Willinger Margit két fa között állt félig lehunyt szemmel, egy papírlappal
a kezében. .Minderrkí tudta, hogy a papírlapon van a költemény az áldottkezű

orvosokról. Most még csak azt nem tudták, hogy Wrllínger Margit kívülről

mondja-e a verset, vagy felolvassa.

Breitner Dezső szerint egy költő kivülről tudja rnínden versét.
- Állítja ön ! - vágta rá a veseköves Garas Aladár. - Látszik, hogy soha

életében nem ismert egyetlen költőt se. A költő nem szavalórnűvész, nem ko
médiás, a költő egyáltalán nem tudja kívülről a verseit, semmi kétség, hogy
Willinger Margit fel fogja olvasni a költeményét.

Wi'llánger Margit két fa között állt, és még míndig vám. Talán, hogy va
lamelyik kórházi épületből kilépjen egy fehérköpenyes alak

Hatalmas leondér gurult végig az úton, kétkerekű kocsi. Gúnyos, hegyes
arc bólogatott a kendér mögött a betegek felé. - Lesz repeta, nem kell félni.

- Arcátlanság - mondta a bárónő. - Bereznai míndig megjegyzéseket
fűz az ételosztáshoz.

Felfúvódott, lilás arca volt a bárónőnek. Ö is abban a kélk kórházi ruháiban
üldögélt, akár a többiek.

A kocsi elgurult, és Willinger Margit még mindíg nem kezdett hozzá a
felolvasáshoz. Aztán sóhajtott egyet, és 'végre felemelte a papírlapot. Zene szó-
lalt meg a <háta mögött, tárogató. .

Willinger Margí t a papírra bámult, nem fordult meg. Úgy állt ott, mínt
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aki azt hiszi, hogy rosszul hall. Nem, ez lehetetlen, hiszen az ő költeménye az
első szám!

Pagács bácsi jött lefelé az úton, a kerítés mellett, és tárogatózott. Fekete
sapkában, régimódi kék katona kabátban volt Pagács bácsi. Körülötte benépe
sedett a sétány. Kékegyenruhás katonák sétálgattak Lányokkal. Egy-egy pár
beült a lugasba, Fehérterítös uzsonnaasztal egy pad mellett, kávéscsészével,
kaláccsal. Bánki leemelhetett egy csésze kávét, tőnhetett a Ralácsból.

Szomorú tekintetű tábornok állt a fa mellett, vállára dobott köpenyben,
Nem szólt senkihez, valahová a távolba bámult.

- Köves tábornok - rnondta Turai mama a padon. - Igazán nem tu
dom, hogy került ide.

- Aligha Wí.lldnger Margit ikedvéért jött el - biccentett a bárónő. úgyi
nézett a tábornokra, rnintha hellyel akarná kínálni: tessék, üljön ide mel
lém, nem hisrem, hogy rajtam kívül bárkivel is el tudna beszélgetni.

- Ö rnindjárt tudta, hogy elveszítjük a háborút - mondta egy beteg.
A tábornok úgy nézett, mint aki valóban tudta, hogy elveszítjük a há-

borút, - aztán elindult lefelé az úton.
- Talán azt várta, hogy leül maga mellé, bárónő?

- Valami baja van velem, Turai mama.
A tábornok leballagott az úton, olykor hátranézett, míntha integetni akar

na, aztán eltünt a mosoda épülete rnögött.
Asszonyok egy sárgafényű szebában. Hatalmas, durvafaragású asztal mel

lett ültek, akár egy váróteremben. Volt aki az asztalra könyökölt, egy másik
a levegőbe bámult, megint egy másik az újjával írt az asztalra, haja az ar
cába hullott, ő meg csak írt, írt. 'Egy asszonya földön ült az ágya Ime~letti

Megelégedetten rnosolygott, mint aki már itt rendezkedett be az éjjeliszekrény
tövében. Volt is rnindene: üres doboz az ölében, néhány kopott sakkfigura,
-összekoszolt kockacukor. Fölemelte a fejét, belemosolygott a szobába, és azt
mondta.

- Az én kisfiam nem feledkezik meg rólam,
Egy asszony fölnézett az asztalnál, aztán fölállt és karját széttárva tán

colni kezdett. Apró, tipegő léptekkel körbetáncoita az asztalt, loboncos, szürke
haja úszott utána, mint az iszap.

A többiek is föl álltak, és most már együtt táncoltak. Megfogták egymás
kezét, kört formáltak, egy darabig az asztal körül keringtek, aztán kifutottak
a folyosóra, és már a kertben voltak.

- Sértés - rnondta a bárónő, ahogya táncot nézte. - Nem tudom, miért
kellett ezeket meghívni. - Később még megjegyezte. - Valóságos arculcsapás.

Breitner Dezső más véleményen volt.
- Legalább ezek az asszonyok is kijöttek egyszer. Méltánytalanság lett

volna kihagyni őket az ünnepélyből.

Turai mama sötéten rábólintott. - El tudom képzelni, kinek az ötlete volt.
Willinger Margit, mintha még mindig arra várna, hogy mikor kezdhet már

hozzá a felolvasáshoz.
Az asszonyok - abból a távoli épületből - a fák és a bokrok között ug

ráltak. Az egyik leült a földre, megfogta a bokaját.
- És ez még csak a kezdet - biccentett a bárónő. - Hát nem, ettől iga

zán megkímélhettak volna bennünket.
A :kórtenffiek ajtaja végig nyitva volt, hogy a fekvő betegek is láthassák

az ünnepélyt, sőt, az elfekvők is.
Könyökbe bukott szünke arc. Úgy feküdt azon az alacsony vaságyon a kö

nyökére borulva. Aztán, ahogy zenét, meg éneket hallott, Iassan fölemelte a
fejét. Egy völgyet látott vasútállomással, férfiakkal és nőkkel, akik a vonatot
várták. Padon ültek a fák alatt, vagy a sínek mellett járkáltak és beszélget-
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tek. Az egyik férfi a botjával integetett, 6 pedíg feltámaszkodott a ikönyökén,
magához húzta a völgyét, rnint az asztal lapját, hogy most már közelebbről

nézhesse.
A lampionok felgyulladtak a kertben.
Pozdenka és Novák, a két ápoló, egy guri-gurí kocsiról uzsonnát osztott.

Csakhogy a kocsi imost szépen le volt terítve egy kendővel: azon álltak a csé
szék. Pozderka és Nová!k odagurultak rnindenkihez, átnyujtottak egy csészét,
meg egy szelet .kuglófot.

- Persze, hogy Willinger Margitnál kezdték - mondta félhangon a báró
nő. - Ügylátszik. ő a központ. úgylátszik. már nagyonis sokat képzel magáról.
- Turai IDalma felé pislogott, rníntha helyeslést várna.

Turai mama egy szóval se gyalázta Willinger Margitot. - Jobban szere
tem, ha egy kis föl van a kávén. - Ez volt minden.

Orvosok jöttek elő a folyosókról. Willinger Margit kezében megremegett
a papír. A kövérkés, kdssé imbolygó járású Tóhegyí doktor, a símaképű Attkáry,
a kopaszos Heuman mind eljöttek az ünnepélyre, csak Kotra doktor nem volt
sehol.

Talán unert tudja, hogy fel akarom olvasni a verset, gondolta Willinger
Margit.

'I'óhegyi, Att'káry és Heuman leültek egy-egy ágy szélére, a betegekkel be
szélgettek, tréfálkoztak. Tóhegyí hirtelen felpattant, oda futott Turai mamá:hoz,
és meg akarta rnérní a lázát,

Most nincs Iázmérés ! - nevetett Turai mama.
- Akkor legalább hadd véssern bele a padba, hogy itt ültünk együtt. 

Tohegyi doktor már elő is rántotta a bicskaját.
Attkáry bebújt az egyik ágyba, álláig húzta a takarót, azt mondta, hogy

rnost ő beteg, tessék, ápolják!
Heumari az egyik ágy szélén: - Ezentúl rninden beteggel egy órát beszél

getünk. igen, Beleznei úr, nunden beteggel egy órát.
Tóhegyi Kunt Anna ágya mellett állt. Ez az ágy is ki volt húzva a fo

lyosóra, hogy a beteg jól láthassa rnindazt, ami a kertben történik. Csakhogy
Kunt Anna fel se emelte a fejét, lehunyt szemmel feküdt. Akkor nézett csak
fel, ahogy Tóhegyi doktor megszélalt.

- Haza fog menni. Mindent elkövetünk, hogy meggyógyuljon, és haza
menjen a családjához.

Kunt Anna felnézett az orvosra, és alig észrevehetően bólintott.
- Nem - rnondta a bárónő a padon -, az orvosok nekem csak ·egy szf

vességet tehetnek, hogy békén hagynak, igazán nem is tudnék mit beszélni
egy ilyen Tóhegyivel, vagy Attkáryval, hozzánk tanárok jártak, Irsay pro
fesszor, az Operaház orvosa, és akkor egy ilyen Attkáry - ugyan!

Pozderka és Novák, a két ápoló, gitározni kezdett a bokrok mögött. Ez volt
az a pillanat, amikor a barnaképü. bajuszos Kotra doktor előlépett egy bokor
mellől.

- Margit, kérem.
W:il1inger Margit kezében megremegett a papír. - Tudtam, hogy eljön.
Pozdorka Novákra hunyorított. - És most vallamit a fiataloknak!
Spanyol dalt játszottak. Pozderka énekelt. - Vad spanyol vagyok, azt

mondják, szemern ragyog.
- A kórterem előtt nem árulihattam el érzelmeimet. - Kotra doktor egy

lépéssel állt Margit mögött,
Margit egy szót se szólt. Öntudatlan, boldog mcsolyban úszott az arca,

fejét hátradűtötte, míntha rá akarna hajolni a doktor vállára.
Turai mama megjegyezte. - Végre felolvashatja azt a mícsodáiát az ál

dottkezű orvosokról.
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Mire a bárónő: - Irsay professzor szóba se állt volna Kotrával.
A gatár és az ének elhallgatott. Mitndenki Willinger Margitra nézett. Vár

ták, hogy végre előadja a költeményét. O pedig előrelépett a la:mpionok fé
nyében.

Ének hallatszott. Távoli, tiszta gyerelehang éneke.
Akis Tóth - rnondta valaki -, itt a kis Tóth.
Szőkehajú, kórházi ruhás kislány kötéssel a szernén, Egyedül jött, nem

vezette senki. Énekelve jött, de ahogy a sétányra ért, elhallgatott. Kezét előre

nyújtotta, megérintette Kotra doktort, aztán WiUinger Margitot. A doktor és
Willinger Margit egymásra mosolyogtak, míntha most már végkép összetar
toznának, A kislány megállt, olyan rnozdulatot tett, mintha önmaga körül
akarna pörögni. - Alci.k a padon ültek, mimd őt nézték, és azok is, akiknek az
ágya ki volt tolva a folyosóra.

- Bájos gyermek - mcsolygott a bárónő.

Valaki csöndesen megjegyezte.
- Soha többé nem fog máe látni.
- Gyere ide, ikis Tóth! - hangzott az ágyak felől. - Énekelj, kis Tóth.
Egy fiatal nő fölkelt a padról, odament akislányhoz. - Induljunk, kis

Tóth.
A lány felnézett a kötéses szemével,lPegfogta a feléje nyújtott kezet.

aitánelindult. Énekelt. Ha kérdeztek valamit, abbahagyta az éneket, és halk,
tiszta hangon felelt.

- Ezen a héten nem tudott jönni anyukám. Egy bácsival üzente, hogy be
teg, de a jövő héten már jobban Iesz és akkor meglátogat.

Úgy hangzott, mint egy lecke.
Egy pillanatig még várt ott apadnál, aztán, hogy nem kérdeztek semmit,

tovább ment, és megint énekelt.
Turai mama pedig odasúgta a bárónőnek. - Soha többé nem fog már jön-

ni az anyja. Meghalt. Csak a kis Tóth még nem tudja.
- Az apja?
- Már régebben meghalt.
- Hát akkor?
- Ittmarad a kórházban. - Ezt már Novák mondta, ahogy előlépett a pad

mögül. - Ittmarad a kórházban, amíg lehet.
- És ha már nem lehet?
Novák vállat vont. A körme hegyével megpendítette a gitárt. Játszani

már nem játszott, nem is énekelt. A kis Tóth énekelt. Csak az ő hangját lehe
tett hallani a kórház kertjében.

A fiatal nő az egyLk padtól a másikhoz vezette, aztán felmentek a folyo
sókon, - be a kórtermekbe. Elhagyatott kórtermeket jártak végig, ahol már
orvosi vizitet se szoktak tartani. Itt már egy-egy beteg feküdt, sárgán, lefogyva,
huzat se volt az ágyon. üres kórtermek következtek, megrozsdásodott vaságyak
kal, aztán elértek oda, ahol az asszonyok az ágyak mellett ültek a földön.

A kislány egyszerre csak megállt.
A kéz, amit úgy tartott, mint egy fadarabot, elhúzódott. Tudott ő menni

egyedül is, 'Ismerte a kórházat, de most hirtelen valann olyan ürességet
érzett ...

Fölemelte a kezét, mintha meg akarna kapaszkodni valamiben. Egy darabig
állt, aztán botorkálva elindult végig a termeken. Neveket kiáltozott. Ápolók,
orvosok neveit, akiket ismert. Nem felelt senki. Nekiütközött egy vaságynak.
megcsörrent mellette egy éjjeli szekrény. Pillanatra megállt, aztán ment to
vább, végiig az üres termeken. Üresek voltak a folyosók, üres volt az udvar.
Neveket kiáltozott. Ápolók, orvosok, betegek neveit. Nem felelt senki. A le
vegő is üres volt.
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Egy darabig az udvarban [árkált, tébolyogva járkált a sétányon, aztán
nekiütődött a falnak.

Keze megtalálta a falat, a kórház falát. Újra végigcsúszott a kúsza ceruza
írásokon, karcolásokon. végigfutott a neveken, ahogy betűzte: Kunt Anna,
Willinger Mar. . . .

Ceruzakapszlit húzott elő a köpenye zsebéből, azzalkaparta a falat, oly
kétségbeesetten, mint aki be akar hatolni ebbe az időtlen, vénséges vén falba.

Aztán már ő se volt egyéb, mint néva 'kórház falán.

-
:MICHEL QUOIST IMÁIBÓL

A ma már nagyhírű francia aszkétikus író személyéről lényegileg csak any
nyit tudunk, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozó katolikus pap, aki vala
mikor ipari munkás volt. Négy könyvét emelik ki a kűlföldikatolikus lapok.
E könyvek egyikét, amelynek Prieres, azaz "Imák" a címe, eddig hét nyelvre
fordították le, köztük lengyeire is. A kötethez írt előszavában megállapítja a
szerző, hogy voltaképpen elmélkedések ezek az imák, amelyeket nála átélés
előzött meg. Célja segítséget nyujtani 'ahhoz, hogy életünk imává váljék és az
ima által megváltozzék. Maguk a tények és észlelések, amelyek köré elmélke
déseit fűzi, mind hitelesek. Amire példát és ösztönzést kíván adni: hogy a
keresztény hívő ne csupán arra szűJkítse figyelmét, hogy szorosan vett elmél
kedéseiben hallgassa, rnit rnond neki Isten, hanem egyéni életében és a világ
jelenségeiben is ügyeljen fel Isten szavára, mert "Isten fordul felénk minden
történésben, még a kevésbé jelentősekben is".

A TEKINTET

Lecsukora pilláimat Uram!
Ma este szemeim már elvégezték munkájukat
És tekintetem, mely egész nap az emberek kertjében sétálgatott, visszatér

lelkembe.

Köszönöm Uram szememet, a nagy távolságra kitárt ablakot,
Köszönöm tekinteteme;;, amely úgy viszi lelkemet másokhoz, ahogyan napod

adakozó sugara a világosságot és meleget árasztja.
Ezen az éjszakán arra kérlek, hogy holnap a reggeli világosságra nyíló szemeim
Készségesen szolgálják lelkemet és Istenemet.
Add Uram, hogy szemeim világitsanak,
Hogy nyílt tekintetem vágyat keltsen a tisztaság után:
Add, hogy tekintetem ne legyen kiábrándult,

csalódott,
kétségbeesett,

De tudjon csodálkozni,
lelkesedni,
szemlélődni.

Add, hogy be tudjam zárni szememet, hogy Téged biztosabban megtaláljan,
De félelemből soha ne forditsam el a világtól,
Adj mélyreható tekintetet, hogy felismerhessem jelenlétedet a világban
És add, hogy az emberi nyomorúság elől soha ne zárjam be szemeimet,
Hogy tekintetem józan és határozott legyen,
De tudjon szánakozni,
Szemem tudjon könnyet ontani.
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Add, hogy tekintetem ne piszkolja be, amit érint,
Ne zavart keltsen, hanem meanuuqtasson,
Ne szomorítson, hanem Qrömre derítsen,
Ne csábítson, nehogy foglyul ejtsen,
De hívogasson, magával ragadjon, magunk fölé emeljen.

Tedd, hogya bűnöst megzavarja tekintetem, mikor felismeri benne a Te
világosságodat,

De ne szemrehányást olvasson ki belőle, hanem bíztatást.
Add, hogy megrázza a tekintetemmel val6 találkozás, mert benne Istennel

találkozik.

Add, hogy felhívás legyen,
Trombirosz6,
Mely mindenkit kicsal háza küszöbére,

Nem miattam Uram,
De mert Te haladsz el arra.

Hogy mindez benne legyen a tekintetemben Uram!
Ma este újra
Neked adom a lelkem,

a testem,
a szemem,

Hogyha testvéreimre nézek,
A te szemed nézzen rájuk
És belőle intés szálljon feléjük.

VAN IDÖM URAM ...
Sétálgattam Uram,
Kint járkáltak az emberek.

Jöttek,
Mentek,
Siettek,
Szaladtak.

Biciklisták gurultak,
Kocsik robogtak,
Teheraut6k dübörögtek.
Az utca futott,
A város futott,
Mindenki futott,
Futottak, hogy időt ne veszítsenek,
Versenyt futottak,
Hogy behozzák az időt,

Hogy időt nyerjenek.

Viszontlátásra, uram, bocsásson meg, nincs időm,

Majd újra eljövök, most nem tudok várni, nincs időm,

Bejejezem. levelem, mert nincs több időm.

Szívesen segítettem volna Önnek, de nincs időm.

Nem vállalhatom el, nincs időm.

Nem tudok gondolkozni, olvasni, túl vagyok terhelve, nincs időm.

Szeretnék imádkozni, de nincs időm!

Uram, Te megérted őket, nincs idejük.
A gyermek játszik, pillanatnyilag nincs ideje, majd később .•.
A tanul6nak el kell készíteni a feladatát, nincs ideje, majd később ...
A gimnazistának tanfolyamra kell menni, sok dolga van, nincs ideje, majd

később ..•
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A fiatal ember sportol, nincs ideje ... majd később ..•
A jegyeseknek be kell rendezni lakásukat, nincs idejük ..• majd később.

A családapának gyerekei vannak, nincs ideje majd később.

Nagyszülőknek unokáik '1.'annak, nincs idejük majd később ...
Betegek, gondjaik vannak, nincs idejük .• . majd később ..•
Haldokolnak! nincs . . .
Késő! ... Több idejük nincs!
Igy szaladnak az emberek mind az idő után, Uram!
Atrohannak a földön
Sietve,
Tülekedve,
Túlterhelve,
Fejvesztetten,
Hajszoltan,
Sohase érik utol magukat, nincs elég idejük,
Minden erőlködésük ellenére nincs elég idejük,
Egyáltalán nincs idejük.
Tévedtél számitásaidban Uram!
Alapvető hibának kellett történnie.
Az órák túlrövidek,
A napok túlrövidek,
Az élet túlrövid !

Te, aki időn Tdvül állsz, Uram mosolyogsz, látva, hogyan hadakoznak az idővel,

De Te tudod mit csinálsz.
Te nem tévedsz, mikor az embernek az időt kiosztod,
Mindenkinek adsz időt, hogy megtegye, amit akarsz, hogy cselekedjék.
De nem szabad az időt elvesztegetni.
Az időt elpazarolni.
Az időt agyonütni.
Az idő ajándék, amit nekünk teremtettél
De múlandó ajándék,
Elröppenő ajándék.

Uram! van időm.

Minden idő az enyém,
Minden idő, amit adsz,
Eletem évei,
Eueim. napjai,
Napjaim ÓTái,
Mind az enyémek.
Rajtam áll, hogy betöltsem, csendesen, nyugodtan,
De betöltsem egészen, szinültig,
Eléd hozzam, hogy a poshadt vizet
Nemes borrá változtasd, mint egykor a kánai menyegzőn.

Uram, ma este nem időt kérek Tőled, hogy ezt vagy azt elvégezzem.
Add kegyelmedet, hogy az időben, amit nekem ajándékozol, lelkiismeretesen

azt tegyem, amit Te akarsz.

SZERETEM A GYERMEKEKET!

Szeretem a gyermekeket, mondja Isten;és azt akarom, hogy mindenki hozzájuk
hasonló legyen.

Nem szeteteni az öregeket, mondja Isten, legkevésbé a koravén gyermekeket.
Tovább - öröktől fogva igy határoztam - birodalmamba csak gyermekeket

fogadok be.
Töpörödött, pupos, ráncosarcú, fehérszakállú gyermekeket, mindenféle

gyermeket, de gyermeket, csak gyermeket.
]qy határoztam, vissza nem vonom, mások számára nincs helyem.
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Szeretem a kisgyermekeket, mondja Isten, mert tükörképem bennük nem
homályosodott er.

Ok nem torzították el képmásomat, frissek, tiszták, hibátlanok.
Ha szelíden föléjük hajnIok, magamat találom meg bennük.
Szetetem a gyermekeket, mert ők még tudnak növekedni, fejlődni.

Útközben vannak, úton vannak.
De Q, felnőttektől, mondja Isten, semmit nem lehet várni.
Ok nem lesznek már nagyobbak, nem fejlődnek.
Elakadtak.

Ez borzasztó, mondja Isten, hogy a felnőttek azt hiszik, hogy ők már
megérkeztek.

Szetetem a nagy gyermekeket, mondja Isten, mert még tudnak harcolni. mert
még tudnak vétkezni.

Nem vétkeik miatt, mondja Isten, értsétek meg. - hanem mert tudják, hogy
uétkeznek: 'és mert megpróbálnak többé nem vétkezni.

De a felnőtteket, mondja Isten, nem szeretem. Ok soha senkit nem bántanak,
nem találnak magukban kivetni valót.

Nem tudok nekik semmit megbocsátani, nincs semmi, amit meg kellene nekik
bocsátanom.

Szivettépő ez, mondja Isten. Szivettépő, hogy mindez nem igaz.

De főként, mondja Isten, óh, főként tekintetük miatt szeretem a gyermekeket
Innen olvasom ki korukat.
Az én országomba legfeljebb ötéves szeműekjöhetnek, inert nem ismerek

szebbet, mint a gyermekek tiszta tekintetét.
Nincs ezen csodálkozni való, mondja Isten, Én lakom bennük, Én hajolok ki

lelkük ablakából:
Ha tiszta tekintettel találkoztok, azon keresztül Én mosolygok rátok.
Ezzel ellentétben, mondja Isten, nem ismerek szomorúbbat, mint kialudt

szemeket egy gyermekarcon.
Az ablak nyitva, de a ház üres.
Két fekete lyuk, semmi fény, két tekintet nélküli szem.
Szomoroon állok az ajtó előtt, fázom, oárol«, kopogok. Szeretnék mielőbb

bejutni.
S a másik, a gyermek, egyedül van.
Bezárkózik, kiszárad, megöregszik. Szegény öreg - mondja Isten,

*
Alleluja, alleluja - mondja Isten, nyiljatok meg kis öregek!
Istenetek, a föltámadt Örökkévalóság közeleg, hogy bennetek a gyermeket

fölébressze.
Siessetek, itt a pillanat! Készenállok, hogy gyermekarcotokat visszaadjam, a

gyermek szép tekintetét.
•

Mert szeteteni a gyermekeket - mondja Isten - s azt akarom, hogy mindenki
hozzájuk hasonló legyen.

ÉJJELl FUTBALLMECCS

Ma este a stadionban tizezer árnyéktól benépesítve leszállt az ei.
Es mikor a fényszóró k a tágas mező bársonyá t zőldre [esiették,
Az éjszakában tízezer hangú kórus harsant fel.

Mert a futballbíró megadta a jelt a játék megkezdésére.
Az impozáns szertartás zavartalanul folyt le.
A fehér labda egyik játékostól a másikig repült, mintha minden aprólékosan ki

lett volna számítva.
Tovább adták egymásnak a labdát, amely hol a földön gU1'Ult, hol a fejek föZött

repült.
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Minden játékos a helyén volt, ha rákerült a sor, fogadta a labdát és kimért.
rúgással annak adta, aki várta és továbbította.

Es mert mindenki megtette a magáét, ott ahol kellett,
Mert a kívánt erőfeszítést beleadták a játékba,
Mert mindenki tudta, hogy szüksége van a többiekre,
A labda lassan, de biztosan közeledett.
Es mikor mindenkí munkáját összegyűjtötte,

Mikor a tizenegy játékos szívét egyesítette,
A csapat föllélekzett és belőtte a győztes gólt.

Mikor távozás közben a rengeteg nép a szűk utcákon tolongott,
Arra gondoltam Uram, hogy az emberiség története nekünk hosszú játszma és

Neked ilyen nagy szertartás,
Csodálatos ceremónia, amely az idők hajnalán kezdődött és amely csak akkor

végződik, ha az utolsó résztvevő az utolsó mozdulatot is befejezte.

A világban Uram mindnyájunknak megvan a maga helye.
Amit mint előrelátó Tréner öröktől nekünk szántál.
Neked Uram szükséged van ránk, testvéreinknek szükségük van ránk és nekünk

is mindenkire szükségünk van.

Nem a hely a fontos, hogy első vagy utolsó vagyok-e, ha a maximuma vagyok
annak, aminek lennem kell,

Ime Uram, itt van Előtted a mai napom . . .

Nem húzódtam-e vissza a vonalon túlra, ahol zsebretett kézzel kritízálva
néztem mások erólködését ?

Jól tartottam-e helyemet és találkoztál-e velem, amikor játékmezőnyünket

szemlélted ?
Jól összejátszottam-e a szomszédommal és azokkal, akik a mezőny szélén

álltak?
Jól szolgáltam-e csapatoma t anélkül, hogy egyéni érdekekre törekedtem vcUna ?
Úgy szerveztem-e meg a játékot, hogy olyan gyözelmet vívjunk ki, amiből

mindenki kivehesse a maga részét?
A végsőkig harcoltam-e, a bukások, ütések, sebesülések ellenére?
Nem zavart-e meg a partnerek és nézők kiáltozása, nem bátortalanított-e el

meg nem értésük, szemrehányásuk, nem lettem-e gőgös, hallva a tapsot?
Eleget imádkoztam-e nem feledve, hogy Isten előtt ebben az emberi játszmában

ez a legelső vallásos teendő?
Most visszavonulok hálószobámba, hogy pihenjek Uram.
Holnap, ha füttyöd elinditja a játékot, újra játszom egy félidő t.
Naponta ujra, meg újra.
Add, hogy ez a játszma, amit testvéreimmel együtt kezdtünk, olyan magával

ragadó ceremónia legyen, amit elvársz tóWnk,
Hogy mikor utolsó füttyöd megszakitja életünket
Kiválaszthass minket a mennyország nagydíjára.

KOPASZ FEJ

Egy óra hosszat volt a szemem előtt,

Amíg a gyűlés tartott.
Szép koponya volt Uram.
Síma, fényes, övezve patkó alakhoz hasonlóan elrendezett hajtól, szigorúan l!

formához símitva.
A gyűlés untatott;
Volt időm gondolkozni.
Arra gondoltam Uram, hogy Te jól ismered ezt a koponyát,
Evek hosszú során át nem téveszted el szemed elől és újra és újra igent mondasz

természet úrnőnek, ha minden nap több és több hajszálat kér a
világító mezőről.
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Evangéliumodban mondottad: "Egyetlen hajszál sem eshet le fejetekről

engedélyem nélkül."
Igen Uram, Te szünet nélkül gondolsz ránk.
Igen, mielőtt léteztünk volna, öröktől fogva,
A világ teremtése előtt

Rólam álmodtál,
Rám gondoltál,
Szerettél.
Igen, a Te szereteted alkotott,
Egyetlen mintadarabnak és nem tömegcikknek,
Prototípusnak és nem gyári láncszemnek,
Elsőnek és utolsónak,
Nélkülözhetetlennek az emberiség számára.
Igen Uram, Te különleges életsorsot találtál ki nekem.
Igen, örök szándékod van egyedül velem.
Szivedben öröktől fogva csodálatos tervet hordozol az én számomra, ahogyan

az atya megálmodott gyermeke életének legkisebb részletére is gondol.
Igen, szünet nélkül érdeklődéssel figye lsz, vezetsz, hogy valóra váltsam

terveidet, utam Világossága, lelkem Erőssége.

Igen, 3zomorú vagy, ha eltávolodom, vagyelszököm utamról, de segítségemre
sietsz, ha elbotlom vagy elesem.

•
Uram, kopasz fejek alkotója, de mindenek fölött szép életek tervezője,

Te isteni Figyelmesség,
isteni Türelem,
isteni J elenvalóság,

Add, hogy pillanatra se feledkezzem meg Jelenlétedről.

Nem arra kérem áldásodat, amit saját magam határoztam életemre vonatkozóan,
Add kegyelmedet, hogy felismerjem és élhessem azt, amit Te álmodtál meg

számomra.
Uram, add, hogy kegyelmeddel élve, figyelmemet másokra irányítsam,

egyesülve a Te figyelmeddel, amit irántunk tanúsítasz.
Add, hogy térden imádjam bennük Teremtő Szerelmed misztériumát,
Hogy tiszteljem bennük a Te elképzelésedet és ne akarjam a magaméval

helyettesíteni.
Hagyjam, hogy az Altalad kijelölt utakon járjanak s ne akarjam a magam

útján vezetni őket.

Hogy felismerjem nélkülözhetetlenségüket a világ rendjében s hogy a
legkisebbek közül senkit sem tarthatok fölöslegesnek.

Hogy soha ne fáradjak bele abba, hogy őket szemlélve a rájuk bízott
kincsekből gazdagodjam.

Segits, hogy magasztaljalak az ő haladásuk láttán.
Megtaláljalak az ő életükben,
Hogy életük egyetlen pillanatra se peregjen le,
Egyetlen hajszál ne essen le a fejükről

Anélkül, hogy erre Veled együtt fel ne figyeljek.

Pápay Klára fordíUisa

-
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JÉKELY ZOLTÁN VERSEI

MIRÁKULUM

(B. M. művésznő álma)

"Szűk" ösvényén sziklás tetőnek

jégtű a gyep s tövis a szőnyeg,

emberfia sohase járt ott,
mentem, mentem, Valaki várt ott.
Az várt, akit már rég kerestem
odvas sziklán ott ült az Isten,
arcát nem láttam, eltakarta,
etiedte tőlem keze-karja.
Sovány volt és sebes a lába
mint ki sokat bolyong hiába;
rajt az erek úgy fodrozódtak
mint térképrajza nagy foly6knak ..•
Most álljak elő panaszommal ?
Talán vak is, talán nagyot 'hall.
Vele milyen nyelven pereljek 
tán nem ismeri azt a nyelvet.

es sz6lala:
"Nagy a te bánatod,

Űrangyalod reád nem j6l vigyázott.
J6t tenni vén és nehézkes vagyok,
s minden erómnél erősebb a gyászod.
De messze tőlem rontás, ártalom,
nem szántszándékkal mértem rád a gyászod
múljék szivedből vád és fájdalom,
felejts! Lásd újra szépnek a világot."

Ahogy [elnéztem, hirtelen reám
nagy langyos cseppek estek,
eláztatták agyászruhám,
szemlátomást száradt s fehéredett meg.

Az Isten sír, miattam könnyezik!
S könnyével tán áldása hull rám 
A g'llászkendőm feléje nyujtám,
Szárítsa föl a könnyeit!

GEO LÁTOGATÁSA

(Geneviéve Riberolles emlékére)

Kabátom alatt kínáltam helyet,
meleg álomba hívtalak s te jöttél,
édes halottam, akit az őrök tél
már húsz esztendeje eltüntetett.

S nem hagy nyugton ez álom-pillanat,
szemem tovább ís hunyorogva fürkész;
Ez volna a halál? A föld alatt
örökkétart6 meztelen didergés - ?
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Minket is közelről érintő kérdésnek
szentelte egy teljes számát a fribourgi
katolíkus egyetem hittudományi kará
nak évnegyedes folyóirata, az Anima:
mi a szellemi beállítottsága általában
és különösképpen a vallás irányában
a mai fiatalságnak ? A vizsgálódások
ugyan kizárólag a kapitalista orszá
gokban élő íjfúságra vonatkoznak, de
így méginkább módunk nyílik arra,
hogy felmérjük az itteni helyzetet.
Arra persze nem gondolhatok, hogy
hosszasabban elemezzem az egyes ta
nulmányokat, hiszem azonban, hogya
kiragadott részletek is némi tájékoz
tatást nyujtanak azokról a problémák
ról s miként való rnegitélésükről,ame
lyek ott előtérbe kerültek.

*
A megfigyelő, .külőnösen a lelkipász

tor, könnyen kísértésbe jut, hogy az
Isten iránt való érzék teljes hiányát
panaszolja föl - állapítja meg beve
zető tanulmányában Franz X. von
Hornstein professzor, az Anima főszer

kesztője. S ezen a híányon nem is na
gyon csodálkozhatnánk. Ritkám élt még
fiatalság olyan vdlágoan, amely a mí
érikhez hasonló mértékben lehelné a
hitetlenség szellemét. Az az állítás,
hogy ",megfrlalt az Isten", amit Nietz
sche mondobt ki először, ma már mesz
sze túlhaladta az elméletlek Jrorét.
Hornstein szerint a valóság az, hogy
náluk az ateizmus az értelmi sikról
szinte teljesen átváltott már az egzisz
tenciális síkra: nem kiinduló pont töb
bé, hanem egyszerűen helyzet, amely
ben az ember találja magát s amely
nek függvényeként gondolkodik, cse
lekszik, éli az életét.

Az első futólagos pillantás így
ugyancsak negativ eredménnyel jár a
vallást illetően. Behatöbb kutatás nyo
mán azonban kitűnik, hogy a közhe
lyes szemlelet meglehetősen elsiklik a
valóság egyik, és pedig lényeges ol
dala fölött, amelyet rní a vallás javá
ra is értelmezhetünk. Talán legfonto
sabb mozzanata ennek, hogy az Isten
probléma, ha különböző formákban
is, igen élénkenfoglalkoztatia az író
kat s rajtuk keresztül az olvasókat. "A
színpadokon és a könyvekben oly so
kat beszélnek Istenről és Isten halá
láról - rnutat rá Hornstein -, hogy
feltehetjük, súlyos gondot okoz Isten
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,teteme', jeIéül annak, ihogy az utolsó
szó még 'korántsem. hangzott el."

Kortámaink vdlágnézeti magatartá
sát, főleg a nagyvárosokbán. miként
Hornstein nyilván jól látja, két ,té
nyező határozza meg. Egyik az ateiz
mus, másik - mint imént utaltam rá
- a szabadulni nem tudás a vallási
kérdésektől és kérdés-feltevésektől,

végső soron Istentől. A fiatalságnak
ezrt a bizonytalanságát Hornstein sok
ban azzal a jelenséggel magyarázza,
amit Ő "metafizikai összeornlásnak"
nevez. Ezek a fiatalok sorjában ábrán
dultak !Ici előző nemzedékbeli meste
reíloből és rendkívül nehezükre esik
hinni bárminő szellemi, objektív és
egyetemes ígazságban, amely mint ab
szolut igazság igényelhetné csatlako
zásukat, Mivel pedig így nem látják
a mának értelmét, legfeljebb abban
reménykednek, hogya jövő hozza meg
nekik azt a valóságot és értéket, amely
hiányzik. Addig is tehát értékek he
lyett a 'kézzelfogható hasznosságot
emelik ki és ragadják meg mindenben.
Ugyanakkor azonban megvan bennük
a szomjúság egy valóban teljes élet
után is, a ,,kiegészülést" azonban nem
Istennél, hanem másoknál és mások
ban keresik. Összefoglalóan Hornstein
úgy jellernzi ezt a szellemi magatar
!tást, hogy "tagadja a teológiát az ant
ropológia, a metafizikát a fenomeno
lógia javára". Ebből a beállítottságból
kényszerűen folyik a bűn eszméjének
gyökeres elejtése is. Végtére ha a bűnt

teológiai értelemben vesszük, akkor a
bűn szándékos megsértése Isten tör
vényeinek, ebben az esetben viszont
Isten tagadása közvétlenül magában
foglalja a bűn tagadását is. Ennek el
lenére is ténv azonban, hogv többé
kevésbé tiszta vagy egészen zavaros
bűn-érzés kínozza sokaknak a lelkét.
Bizonyság rá, hogya bűn-érzés és a fe
lelősségérzés még mindíg egyik alap
kérdése a mélypszdohológtának. Gra
ham Greene híres regényei is mind
arról szólnak, mennyire szenvedik hő

sei Isten távollétét egy a saját eset
legességeire hagyott természeti és em
beri környezetben.

Mindezek közrejátszanak abban,
hogy Hornstein és a további fanulmá
nyok szerzőí is meg vannak győződve

arról, hogy vannak és lesznek mindig
szellemi-lelki szükségletek, amelyeket



semmiféle új társadalmi berendezke
dés, semmiféle politikai forradalom,
semmiféle új művészet és kritika nem
fog kielégíteni maradéktalanul. S hoz
záfűzhetem, hogy ugyanez a meggyő

ződés tölt el bennünket, az immár szo
cialista rendszerben élő és munkálko
dó katolikusoIkat is. A mí feladatunk,
hogy elísmerve a szocialista humandz
mus vitathatatlan nagyszerűségét és
előmozdítva másoknál is, a nyugati
aknál is, annak elismerését, igazoljuk
és tanúsítsuk azoknak a hitből fakadó
ösztönzéseknek nagyszerűségétis, ame
lyek a kialakuló új ember értékes vo
násait nemcsak nem csorbítjáík, hanem
elmélyítik és kiegészítik. Egyébként
Hornstein is pozitiv mozzanatként ér
tékeli, és pedig vallási szempontból is,
azt a tettrekész, lelkes érdeklődést,

amellyel napjaink java-ifjúsága az
emberbaráti ügyek felé fordul. Egy
fiatal író, Jeanson tollából idézi ezeket
az első hallásra meglehetősen agnosz
tikus, de elmélkedésre késztető soro
kat: "Szabad elhatározásból céllal
akarok élni, nem Istenre való tekin
tetből, hanem míndazokra való tekin
tetből, akik testvéreim, mert osztják
helyzetemet. S hogy a szolidaritásnak
ezt a kötelességét semmi módon se
tagadjam meg, mínden más kötelessé
get, minden más elkötelezést elhárítok
magamtól. Ha erkölcs egyáltalán le
hetséges, semmit sem fog veszíteni
ezzel. S meggyőződésem, ha van Is
ten, ő is megtalálja számítását."

A változásban levő világ merőben

új adottságai között "rendkívül nehéz
és komolya lelki vezetés problémája"
- hangoztatja Hornstein. "Ha híven
elemezzük ezeket az adottságokat,' sok
szorongás támadhat bennünk, de fel
fedezhetjük azokat a szellemi jelen
ségeket is, amelyekből bizakodást me
rítnetünk."

*
Legutóbb, amikor néhány meghatá

rozást állítottam egymás mellé a val
lásról, azt írtam, hogy egy gondolat
ban találkozik valamennyi, abban ne
vezetesen, hogy a vallás az ember és
az Isten viszonyának rendezése. Kér
dés azonban, hogy milyen idős ko
runkban vagyunk képesek ilyen vi
szony kialakítására ? Rousseau állítot
ta először, hogy a gyermek nem képes
semmiféle személyes Isten-viszonyra,
nem is érzi a szükségét az ilyen vi
szonynak, s így a gyermek minden
vallásossága csak kívülről naivan át-

vett valami, amit a gyermek nem tud
bensőleg a tulajdonává tenni, s kriti
kailag sem, tud állást foglalni hozzá.
Ugyanezt az álláspontot hirdette ké
sőbb Ellen Key és Sígmund Freud is.
Ebből következik, hogy szerantük meg
kell várni, rníg a gyermek maga 'k'í
vánkozik vallási képzetek után. Freud
még hozzáteszi: "Nagyon hosszú idő

múlik el addig, amíg egy nem befolyá
solt gyermeknek gondolatai támadnak
Istenről és e világon túli dolgokról".

Mlint Georg Sie gmund fuldai pro
fesszor írja azonban tanulmányában, a
legujabb pszichológiai kutatások és
.megfigyelések más eredményre vezet
tek. Ezek sok/ban megerősítik azt, amit
Jean Paul Richter ad elő Levana cí
műművében: "Az egész vallási meta
fizika álmodozva ott szunnyad már a
gyermekben; hogyan adódhatnának
egyébként a benső szemléletek végte
lenségről. Istenről, örökkévalóságról,
szentségről stb., amikor mi ezeket
semmiféle külső szemlelettel sem köz
vetíthetjük, mert csak az üres szóval
rendelkezünk, amely csak ébreszteni
képes, de nem teremteni ?" Siegmund
szerint a gyermek előtt már nagyon
hamar felvetődnek a végső életkérdé
sek. Bámulatosan korán izgatja a dol
goknak és saját Iétének honnania és
miértje. Siegmund kétségtelen tény
nek rnondja, hogy már gyermekek is
dönteni tudnak Isten mellett vagy el
len, különösen, ha ösztönző élményeik
is vannak erre. Isten mellett ilyen él
mény lehet a hitűket élő felnőttek

példája is, amit úgyis felfoghatunk,
mint a kegyelem hívását a gyermek
számára. Nem vitás azonban - teszi
hozzá mindjárt Siegrnund -, 'hogy
napjainkban a legtöbb gyermek és fi
atal nélkülözi az erős ösztönző él
ményt, amilyenné a ,környezet vallás
gyakorlásán kívül a rendszeres és kor
szerű hitoktatás is válhat; ezek való
ban arra vannak utalva, hogy maguk
szerezzenek valami álláspontot.

Altalában az a helyzet - állapítja
meg Síegmund -, hogy amíg a ser
dülőnek nincs önálló egzisztenciája,
addíg a jövőjére vonatkozó elképze
lések, az "egzisztencia-álmok" ural
kodnak lelki világában. Amint azután
kereső foglalkozásta tett szert, szinte
kizárólagos gondja, hogy miként elé
gítheti ki rnindenféle szükségleteít,
Mert igényei bőségesek és határtala
nok. Együttjár ez a szédületes tech
nikai fejlődéssel és a nagyvárosi civí-
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lizációval. Az igények kielégítéséhez
folyvást több pénz is kell. Nem csoda
igy - jegyzi m~g Siegrnund -, hogy
a pénz a mai fiatalok szemében "mi
tikus nagyságot" öltött. S mondhatní,
természetes, hogy eszméik és vélemé
nyeirk is ennek a pénzhez kapcsolódó
"életgyakorlati materializmusnak" a
reflexei.

Síegmund persze rníndezt a kapita
lista országok fiatalságáról írja, de
nem hiszem, hogy vétenék az igazság
ellen, ha úgy egy kissé rávonatkoztat
nám a mi fiatalságunk jókora hányá
dáraIs. S amikor a világnézeti "dialó
gus" végső kínnenetelétől függetlenül a
,Ikoegzismencia" szüksége mellett ér
velek, elsősorban éppen arra az erköl
csi nevelésre gondolok, amellyel mi,
katolikusok, nagyban elősegíthetjükaz
annyira kívánatos új embertípus rní
nél kiterjedtebb térhódítását.

Eléggé sötét a kép, amelyet Sieg
mund a nyugati fiatalság szellemisé
géről fest. Vannak azért fi8ltalok, akik
ott is 'hívek maradtak örökölt hitük
höz s akiknek hűsége gyakran példa
mutató. Sőt még általában sem lelhet
azt mondaní, hogy a fiatalság elvesz
tette volna "érdeklődését" a "vallás"
iránt. Igaz, hogy a két szót a szerző

idézőjelek közé teszi. Az érdeklődés

ugyanis - rrrint Síegrnund kifejti 
többnyire az "érdekes" irányában to
lódott el, valláson pedig nem azt ér
tik, amit az egyházak tanítanak. Ezek
a mai fiatalok szemmel láthatóan bi
zonytalanok afelől: rnít is kellene hin
niők, hogy ahhoz szabhassák tájéko
zódásukat? A választ viszont nem az
egyházi tanító tekintélytől várják, ha
nem sokkal inkább azokra néznek,
akik valami okiból "nagyoknak" tűn

nek fel előttük. Ezekhez a nagyokhoz
tartoznak még rnínddg a költők, de
egyre jobban előtérbe lépnek a neves
tudósok, feltalálók és felfedezők. Ró
luk feltételezik: "Nekik tudniok kell!",
"Utánuk indulhatunk !"

Annak az embernek eligazodásl vá
gya ez, aki visszariad attól, hogy ma
ga vízsgálgassa saját szellemi énjét és
személyes döntést hozzon. .Bármeny
nyire be van állítva az ember az ab
szolutra és végtelenre - írja Sieg
mund - s bármennyire odafelé szó
Iítja az emberi szív legmélyebb kiál
tása is, épp annyira fél attól, hogy
szent és józan határozottsággal egy
szer s mindenkorra visszakapcsolja
magát saját lényének szent és sze-
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mélyes ősalapjához." Ami tehát szük
séges - vélí Síegrnund -, nem első

sorban új lelkipásztori módszer, te
szem a modern vallási rnélylélektan
és pszichoterápia alkalmazása, noha
ezeket sem szabad figyelmen 'kívül
hagyni. Első helyen sokkal inkább
szükséges valami régi, valami, amihez
a keresztény tanítók az ókori pogány
ság idejében folyamodtak. Ahogyan
Alexandriai Kelemen is cselekedte,
amikor benső énjük megismerésére,
önmaguk szellemiségének felismerésé
re sürgette az embereket, hogy az 00
eszméletre ébredt lélek találkozhas
son a személyes Istennel.

..
Sokak számára meglepetésként hat

hat Leonhard M. Weber szernináriurní
régens nem egy megállapítása, aki a
fiatalság nemi magatartását tárgyalja.
"A szexuálís-erotíkus szerelem - bo
csátja előre már bevezetőben - ko
mor problémája lett a mai fiatalság
nak, nemcsak a .rnagától értetődő' há
zasság előtti és nagyon korai nemi
érintkezés míatt, hanem ama körül
mény rníatt is, hogy sok fiatal fél a
bensőséges odahajlástól s ezért a sze
relemről nem ritkángunyorosan, sőt

ciníkusan beszél, nyilván rnert a sze
relern olyan kötöttségeket teremthet,
amelyek korlátozzák és akadályozzák
jelenlegi terveit."

Ahhoz, hogy megértsük a mai hely
zetet, emlékeznünk kell arra, hogy az
egyes emberek szexuálís magatartási
módjai a századfordulókor még szígo
rú tabu voltak. Az elmúlt évtizedek
ben - állapítja meg Weber - a fel
nőttek nemi életét mind nagyobb mér
tékben Leplezték el és szorftctták a
kulisszák rnögé. Annál élesebben lé
pett elő a fiatalság, főleg a tanuló
ifjúság, szexuálís ínsége, amely ifjú
ságnak nemi érettsége egyenesen ka
tasztrófa jellegét öltötte.
Közbevetőleg visszautalok itt Sieq

mund tanulmányára. aki forrtos körül
ményként emeli ki, hogya serdülők

növekvésa meggyorsult és a múltbeli
nél hamarabb éri el csúcsát. Egyre
több azoknak a fiataloknak száma,
akik 180centiméternél magasabbak.
Ezzel együtt a nemi érés is előbb kö
vetkezik be; leányoknál ma általában
13, fiúknál 13 és fél éves korukban
befejezettnek tekinthető. Ugyanakkor
az ebben a korban tapasztalt nemi erő

is fokozottabb. Több jelenség szól



amellett - írja Siegmund -, hogy a
magassági növekvésnek mintegy száz
éve megfigyelhető gyorsulása csupán
egyik megnyilvánulása az egész em
bert lénye mélyén érintő változásnak.
Az igazi baj pedig, amivel küszkö
künk, hogy ez a gyorsulás a testi és a
lelki érés veszedelmes széttolódását
hozza magával. A nemi érés már nap
jainkban több mint két évvel jár előt

te a lelki érésnek. S a szülők és neve
lők - mondia Siegrnund - még mán
dig nem akarják észrevenni, hogy
gyermekeik és növendékeik mennyire
"idő előtt" kerülnek bele a pubertás
viharai ba, rníg azután váratlan felfe
dezések egyszerre csak kizökkentik
őket gondtalanságukból.

A tömérdek nehézség mellett azon
ban jót is lát Weber a dolgoknak eb
ben a menetében. Ide számítja mi nde
nekelőtt azt, hogy megszűnt a régebbi
szexuális ttabu: hozzáértő kutatók ko
moly kíadványaímak egész sora tanús
kodik erről, s a nemi kérdést ma már
a nyilvánosság előtt is meg lehet vi
tatni. A másik értékes mozzanat We
ber szerint a társadalmi hagyományok
Iurskcíonális szerepenek felismerése.
Elavult formák azonban nem válhat
nak elevenekké. A feladat tehát nem
is az, hogy a múlt felfogásaihoz visz
szanyuliunk, vagy hogy görcsösen ra
gaszkodjunk hozzájuk, hanem az, hogy
új tradiciókat alapozzunk meg. "A
szexuális és erotikus szerelem terén is
meg kell találnia a fiatalságnak a
holnap szílárd formáit."

Amivel tisztában kell lennünk 
hangoztatja Weber -, hogy két oldal
ról fenyegeti itt szétesés az ember
szernélyi egységét. Az együk, ha az ér
telem és akarat raclonalisztikus fölé
rendelésével akarjuk elnyomní a ne
miséget, a másik, .ha a szerelmet a ne
miség ösztönszerű kitörésével azono
sitjuk. A két véglet között csak az az
"érosz" igazíohat el, amely értéket is
keres s ezzel hozzájuttat a szerelern
boldogító erejének rnegtapasztalásá
hoz; az ilyen érosz nemcsak a nemi
vágyakat Irányftja rá a választottra,
hanem az értelemnek és akaratnak is
befolyást enged, vagyis ",integrálni"
képes a szexust és a ráclót. E2lt az
éroszt kell belevinnünk és erösíte
nünk fiataljainkban. Egyedül ez segít
hozzá az egészséges fejlődéshez, ez
formálja át a szexust a szellem sze
mélyes erejével, mozdítja elő az érést,

és könnyíti meg a partner-választást
egy szerenesés házasság irányában.

Kitér a szerző a rnorálteológiaí prop
lernatikára ds, amely korárstsem olyan
egyszerű, mint esetleg gondolnők. AI
talánosan észlelt tény, hogy a fiata
lok zöme semmiféle bánkódást sem
érez a szexuálís kisiklások fölött. Né
hány évtizeddel ezelőtt még heves re
akciók kísénték ezeket: fiatalok nem
ritkán az életet is eldobták maguktól.
Ma legfeljebb bosszús elégedetlensé
get éreznek önrnagukkal, tunya szo
.morúság fogja el őket, vagy attól fél
nek, hogy csökken a presztizsük.
Mindez arra sarkalhat - írja Weber
-, hogy "a szexuálís nevelés problé
máit a mai vvalóságoknoz viszonyítva
uj ból átelmélkedjük". Szerinte elen
gedhetetlen, hogy a morálteológusok
a hatodik parancsról szóló traktátust
nős, illetve férjes világiak, orvosok,
pszichológusok és pszichiáterek bevo
násával ujból megfogalmazzák: pozi
tívan építve fel azt, nem pedig el
vont bűnkatalógusok értelmében.

Az önkíelégítéssel kapcsolatban pél
dául, amelyet a franciaországi Ohe
vrllyben működő katolikus tanulmá
nyi központ adatai és a Suenens püs
pök által legutóbb feldolgozott 16 más
statísztíka szerint a fiatalok 93 száza
léka gyakorol, újabb rnegdontolásra
vár a "parvitas materíae" bonyolult
problémája is. Mégirit csak közbeve
tőleg megjegyzem, hogy ezt a kérdést,
amelyről sok vita folyik rnost a nyu
gati morálteológiai irodalomban, igen
fngyelemreméltóan s alighanem úttörő

módon taglalja az Animának ebben a
számában Heinz Fleckenstein würz
burgi egyetemi tanár. Felveti Weber
a bűnfokozatok mélyebb szernléleté
nek és ismertetésének szükségét is,
Helyes és célszerű lenne szermte a
"bocsánatos bűn" kifejezést a "sebző

bűn" (Wundsünde) kifejezéssel felvál
tani, könnyebb és súlyosabb sebet ej
tő bűnt különböztetni meg s ezeket ál
'Iítani szembe a "halálos bűnnel". Az
előbbi bűnök a könnyebb és súlyosabb
sebesülésekhez hasonlíthatók, ame
lyek, ha nem ügyelünk rájuk, halált
vonhatnak magukkal. "Sokak vélemé
nye szerint egyébként - írja ezután
Weber - Aquinói Tamás is csak ak
kor tartotta halálos bűnnek az ember
visszás odafordulását a teremtett ja
vakhoz. ha egy bonum commutabile
konkrét módon végső céllá válik s így
az ember ezt teszi meg Isten helyett
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centrumává." Míndezeknek a kérdé
seknek még tüzetesebb tisztázása lel
kipásztori. szempontból ds fontos, mert
alaptalan aggályoskodás a halálos bűn

miatt a hívő fiatalokat csak neurózi
sokba vagy nem-törődöm szabados
ságba sodorhatja.

Md lehet a szülő, a nevelő, a pap
feladata a jelzett változások közepet
te? Weber három pontban foglalja
össze válaszát: fejleszteni és teljeseb
bé tenni a test-érzést, módot találni
a fiatalok közösségi életére és ápolni
azt, felfedeztetni velük az egyénisé
get. Sok fiatal - a felnőttek erotikus
magatartásának kedvezőtlen hatására
- a testi Iétét egyoldalúan szexuáli
san fogja fel s ezzel elnyomja azt a
sok-sok egyebet, ami élvezetes és
egészséges a test-érzésben. Sport és
torna, szépség és kifejező erő - mind
örömforrás lehet amellett, hogy ki tar
tást, szdlárdságot, lemondást is igé
nyel. Gondozzák csak a fiatalok vi
dám természetességgel a testüket,
amelyet mi a Szeritlélek templomának
tekímtünk, s akkor majd a testkultú
rán át is könnyebben önmagukra ta
lálnak. Minél szövevényesebbé bogo
zódik a modern nagyvárosi élet, annál
több az akadálya a bensőséges lelki
kapcsolatnak. Felületes az emberek
érintkezése. Véleményeket cserélnek
ki, tapasztalatokat közölnek egymás
sal, de ritkán keletkezik igazi pajtás
ság vagy mélyebb barátság. Ha szóba
kerül a szerelem, üzleti tárgyiasság
gal beszélnek róla. Ezérrt van nagy hi
vatásuk az olyan csoportoknak. ame
lyek valami konkrét és szívesen foga
dottcélból állandó jellegű közösséggé
egyesíeík a fiatalokat. Csak az ilyen
együttesekben tanulják meg a fiata
lok - mínt Weber mondia - "ujból
becsülni és rmegszeretní a szerelmet"
is. A közösségi életben ugyanis az
ösztön-én iháttérbe kénytelen szorulni
s helyét mindinkább a személyes én
veszi át. Akkor pedig érvényesül az
érosz kétértékűsége ís: az érzékiben
megjelenik a szellemi. Az "én" bele
veszejti magát a szerétett "te"-be, s
éppen ezáltal különül el. Az ifjú kö
telességének ismeri fel az önzetlensé
get, a gondoskodást, a jóakaratot;
meglátja a leányban a női bájt, ked
vességet és jóságot; tudja, hogy tőle

magától nemességet, lovagiasságot,
szolgálatkészséget várnak. A "fair
ség" itt az a modern erény, amelyet
gyakorolva az ifjú megtelítődik önma-
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gának becsülésével s ugyanakkor át
éli a másiknak, a leánynak egyedüli-·
ségét, Igy fedezi fel a saját egyénisé
gét s azt a legbensőbb "félségét" is,
amely kiegészülésre áhít.

E merőben "világias" eszmefuttatás
után, amely a mai pszichológiai és
szocíológiaí megfigyelésekre támasz
kodik, szól természetesen Weber azok
ról a segítő és felemelő tényezőkről is,
amelyeket a vallásos hit tartalmaz.
Sajnálatosnak rnondja azonban, hogy
eddig még alig sikerült valahol is
olyan mintaképet találni, amely va
lóságszerűségével és vonzásával meg
ragadhatna a mai fiatalságot. Klisék
és sablonok vannak bőségesen, de "a
fiatalság bizonytalanul és formátlanuI
fog állni ebben a világban, míg egy
közülük konkréten meg nem éli, hogy
Isten a szeretet és az ő szeretetébe
belefér mindenki".

*
A mai fiatalság már egy magasan

fejlett technikai ctvilizáció fiatalsága.
S a technika lényegéhez tartozik, hogy
a íelnövő ember figyelrnét és törek
véseit az anyagi mindenségre, a földi
élet élvezésére, ennek a világnak ja
vaira irányítja, arninek következtében
a lét értelme után való kérdés érdek
telenné válik. A technikának ez a
"kényszerítő jellege" hozza magával
- írja Johann Michael Hollenbach -,
hogy a fiatalok a pillanatnyi hasznos
ságot, a kiszámítiható sikert tartják
szem előtt, rníg az a készségük, hogy
az erkölcsi parancsokra is ügyeljenek,
eléggé fogyatékos és csak neihezen fej
leszthető ki. Ez az oka annak, hogy
még mínddg vannak keresztény gon
dolkodók, akik nem tudnak megbarát
kozni a technékával és a technikai ha
ladással.

Pedig a technika, ha a vele való
visszaélés kísértése miatt rejt is ve
szélyeket, alakító és egyre nélkülözhe
tetlenebb hatalom. Minden haladása
új lehetőségeket nyit az emberi lét
számára, új utakat az emberek közti
találkozásokra. a társadalmi feltételek
szociálísabb rendezésére, a kultura ter
jedésére. S rnínél céltudatosabban és
józanabbul felhasználja és kihasznál
ja az emberi az anyagi világot - han
goatatja Hollenbach ,valójában
csak annál komolyabban veszi Krisz
tus szavait, aki azt mondta, hogy az
ember értékesebb, rnint a mezők Iü
vei és az ég madarai.

Bizonyos, hogya technikai berende-



zések mechanizmusa az előírt folya
matok szerint működík s nincsen te
kintettel semmi másra. Az ember
azonban éppen azért ember, hogya
szokássá lett folyamatokat is tudato
san a kölcsönös figyelmesség szolgá
latába állítsa. Nem szabad megen
gednünk, hogy az ember a gépekéhez
hasonló tekintetnélküliséggel éljen a
világban. A figyelmesség azonban ál
landó gyakorlás gyümölcse s nem jön
létre önlegyőzés és lelki konfliktusok
nélkül. Mert tha a technízált világ ki is
kényszeríti a figyelmességat a megke
rülhetetlenfolyamatokra, ezzel csak
az ember alkalmazkodó képességet fo
kozza, de nem növeli meg az ember
készséget is arra, hogy önként tekán
tettel legyen embentársaira.

FelülimúLhatatlan egyszerűséggel ír
ta körül Krisztus a ma annyira szük
séges figyelmesség rnértékét és indító
okát, amíkor kijelentette: "Mindazt,
amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a
törvény és a próféták." Nem kellenek
különös motívumok, elegendőaz egész
séges önszeretet is, amely tudatában
van a kölcsönös függőség előnyeinek

és hátrányainak, s aszerint cselekszik.
A benső tekintettel-levésre ugyanez a
mérték és rnotívum áll: "Ne itéljetek,
hogy ne ítéltessetek, Mert amilyen ité
lettel ítéltek, olyannal fognak megítél
ni, és amilyen mértékkel mértek,
olyannal fognak visszamérni nektek."
S ezután beszél Krisztus a "gerendá
ról" a saját szemben, amelyet az em
ber nem lát, és a "szálkáról" a mások
szemében, amelyet az ember mérték
telenül felnagyít.

A mai ifjúság irányában is meg kel
lene szívlelnünk ezeket az evangéld
umi intelmeket - jelenti ki Hellen
bach. Hányszor túlozzuk el a gyerme
kek és fiatalok gyakran kis hibáit 
tehát a "szálkáJkat" - otthon és az
iskolában, a szószéken és nyilvános
ankétokon, miközben a saját "geren
dáinkat" észre sem vesszük? A rossz
példa, a következetlenség szó és cse
lekedet között, a szeretetlen viszály
kodás a szülők .kőzött, önuralom hiá
nyuk és szemérmetlenségük a megret
tent gyermekek előtt - mindez bi
zony ",gerenda", amellyel szemben a
gyermekek és a fiatalok "szálkái" leg
többször csupa csekélység.

Nekünk, hívő katolikusoknak, meg
győződésünk - emeli ki Hollenbach
-, hogya modern technikai világ az

emberségesség rendkívüli magaslatára
tudna hágní, ha az egyszerű és mély
krisztusí bölcsességet érvényesítenőka
nevelésben. A figyelmesség, az ember
társak tekintetbe vétele az az erény,
amelyet a modern idők talán Iegin
kább megkövetelnek. mínt sarkalatos
erényt. Vonatkozik ez a közrendre. a
törvényhozásra, a [ogszolgáltatásra is,
s általában mindazokra a fáradozások
ra, amelyek az együttélést minél sí
mábbá és kellemesebbé kívánják ten
ni. Figyelmesség a lakásépítésben. a
közlekedésben, az üzemben, a rnunka
körűlmények tekintetében. Ha sike
rülne a figyelmességet belevinnünk a
modern életfeltételekbe, sok lelki kon
Ihktustól, bosszúságtól és fenyegetett
ségtől kímélnők meg a jövő nemzedé
keket.

A szervezett tekintetbevétel azon
ban egymagában még nem elegendő.

Csak a személyes figyelmesség utcai
forgalomban, az önkéntes beleilleszke
dés az alkalmazkodás kényszerébe, a
megértés és elővigyázat teheti a mo-

. dern együttélést az egyszeru ember
ségesség forrásává és a keresztény fe
lebaráti szeretet új útjává. Mert ami
veszélyt jelent a technika világában,
csakis a tekíntetnélkülí ember.

*
Külőn problémáik vannak persze a

komolyan vallásos, a hívő fiataloknak,
. különösen a leányoknak. Ami az ó·
helyzetüket nehézzé teszi -, írja Otti
Zie Mosshamer - gyakran a környe
zet, amelyben élnek, tanulnak és dol
goznak. Ez a környezet ilegtöbbször
egy vallásilag közömbős, vagy éppen
ellenséges világ. Az ő feladatuk tehát
csak az lehet, hogy úgy viselkedjenek
és adott esetekben maguk felől úgy
döntsenek, hogy pusztán lényükben
megvillanjon Isten anélkül, hogy egy
szót is ejtenének róla. Mert nem a
vallásukat vagy egyházhoz tartozá
sukat kérdezik tőlük, hanem egyedül
megbízhatóságuk, tisztességük, segítő

készségük és szolídarításuk szerint ité
lik meg őket. S csak ha ezekkel a vo
násaikkal remekelnek, kerülhet sor
olykor arra, hogy Isten kérdését is fel
vetik Amit ma a hitvédelem első he
lyére kell állítanunk, mínt Mosshamer
kifejezi magát: a katolikusok "világ
képessége" (Weltfiihigkeit). Ahogyan
megfogalmazza: "A hitet a világ anya
gával kapcsolatba hozni, az üdv-tu
dást a tárgyi tudásra, az üdv-valósá-
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gokat a földi valóságokra aktualizál
nL"

A hívő ember mozgásának a modern
világban rninden igaz, jó és szép szá
mára nyitottnak, a társak felé figyel
mesnek és a munkában tevékenynek
kell lennie. Magával hozza ez a jám
borsági médoknak bizonyos változá
sát is. A világi katolikusok jámborsá-

A KIS ÚT
•

gának ebben a világias világban na
gyon józannak és széleskörűnek kell
lennie. Ide tartozik il saját szemólyi
ségüknek akként való alakítása is,
hogy mindenkinól, akivel csak érint
keznek, megbecsülést és szeretetet
keLtsenek, ide tantozik a világi értékek
megszeritelése is a mindennapok mun
kájában.

Többgyermekes anya vagyok, tele aggodalommal. Gyermekeim - ahogya
szólásmondás tartja - egymás után kinőnek a kezemből. Nem romlottak. Tu
dom, hogy más családokban lehetnek sokkal súlyosabb, erkölcsileg is elszomorí
tó esetek. Mégis érthetetlenül állok a legegyszerűbb kérdések előtt is. Nagyon
sokszor hiába a jó szó. Tudom, hogy felelős vagyok értük, lelkük üdvösségéért,
de nem tudom megváltóztatni őket. Hol és hogyan működik hát a kegyelem,
hogy annyi jó szó ás imádság után se tapasztalok semmilyen kimutathlatá
eredményt? Más családoknál sokszor még kevesebbet - mondhatnám a sem
minél is kevesebbet. Kaphatnék valamilyen választ vagy tanácsot erre vonat
kozóan?

Levelének legjellemzőbb kifejezése
ez: "nem tudom megváltoztatní őket".

Valamenyien szenvedürrk ebben a kí
sértésben. Azért kísértés ez, mert tö
kéletesen reménytelen a mások meg
vádtoztatására irányuló törekvésünk.
Nem kisebb-nagyobb jó és rossz szo
kásról van szó természetesen, hanem
az emben szernélyiség alapvető mély
ségéről, ami az embert azzá teszi, aki,
s amiről egyöntetűen azt tanítja az
egyház, hogya kegyelem sem rontja
ezt le, hanem felemeli. Nem tudom,
gondolkozott-e már azon, hogya szen
tek mennyire más es más egyéniségek.
pedig ugyanannak a szigorúan megha
tározott hit- és erkölcsi rendszernek
hívei, ugyanazt a hagyományt örököl
ték, sőt ha szerzetesek, akkor még
ezen belül is meghatározza jellemüket
a rend erosen körülhatárolt szelleme.
Mégis ahány, annyi külön egyéniség.
(Persze ez az elavult és rossz életraj
zokból sokszor nem derül ki, de ezek
az életrajzok jobban hasonlítanak az
íróra, rnirrt a szentre, akiről ír.) Azt is
érdemes megfigyelnünk, hogy a ke
gyelem következtében felemelt, de
meg nem változott természet önma
gában .mennyíre kétarcú, önmagában
mennyire lehet jó is, rossz is. Szent
Ferenc könnyelmű természetű volt, az
is maradt, de alapvető nemtörődöm

sége e világ 'hírnevével, kincseivel,
hatalmaskodásával és nagyképűsködé-

356

sével a kegyelemmel együtt működve
szeráü magaslatra ernelte. Ugyanezzel
a Itermészettel lehetett volna elzüllött
lazzaroní is. Arpádhází Szerit Margit
természetében világosan megtaláljuk
az árpádháziakra olyan jellemző vas
akaratot, uralkodni tudást és nemes
értelemben vett előkelőséget. Mind
ezek birtokában lehetett volna zsar
nokian uralkodó királynő is, ha nem
Jézust választja szíve királyának.
Szerit Ignác becsvágya, Kis Szent Te
réz dédelgetest óhajtó lelki finomsága
és féktelen szeretetvágya, Szent Agos
ton nyughatatlan kutató értelme és
még nyughatatlanabb szíve, Szerit Pé
ter lobbanékony szalmaláng-természe
te a kegyelem hatására nem váltczott
meg. Ugyanazok maradtak, akik vol
tak, de egyéniségüket, személyiségüket
az Örök Szeretet szolgálatába állítot
ták.

Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy
nem a felvett szokásokról van szó. A
hibákat nyesegetni, jó. beidegződése
ket kifejleszteni világos, !hogy elsősor

ban a szülők gondja és felelőssége. De
mmdennél fontosabb, hogy a nevelő

megismerje a fiatalok alapvető és meg
nem változtatható személyiségét, Sok
szomorú eset alapján bátran mondhat
juk, hogy nem egyszer a szülők isme
rí'k gyermekeiiket a legkevésbé. El
fogódottság, majomszeretet, apai és
anyai hiúságok könnyen elvehetik a



tisztánlátást. Az iskola, a hivatott ne
velők, a fiatalok pszichológráját isme
rő rnás szakemberek sok értékes ta
nácsot adhatnak a szülőknek. Sokszor
ezek a felismerések fájdalrnasak, de
mégis vígasztaló a ,tudat, hogy tulaj
donképpen rossz szernélyiség nincs,
csak ilyen vagy olyan lehetőségek

vannak, s evilági életben a társadal
mi hatásoktól. természetfeletti síkon
pedig a kegyelemtől függ, hogy a le
hetóscgek milyen irányban bontakoz
nak.

i\. minden áron "megvá,Moztatni aka
rás" váltja ki legtöbbször a gyerekek
- vagy a már nem is gyerekek - lá
zadását. Enthetőcn kiki ragaszkodik a
maga lényegi valóságához. hisz ennek
feladása a halállal lenne egyértelmű.

Elsősorban tehát nagy megértésre van
szükség, persze megint nem a szó tu
tyimutyi "elnézés" értelmében, hanem
valóban olyan megértésről, ami a szü
lők és gyermekek "békés egymásrnel
let t-ólését" szolgálja.

A másik figyelemre méltó mondat
így hangzik: "tudom, hogy felelős va
gyo!;: a lelkük üdvéért ..." Teljesen
igaza van abban, hogy gyermekei lel
ki üdvösségéért felelős. Azt is tegyük
hozzá, hogy ez a legsúlyosabb miriden
felelősség között, mégsem szabad, hogy
az aggodalom oktalan cselekedetekre
vigyen. A bölcseség ajándéka képesít
bennünket arra, hogy céljainkhoz a
megfelelő eszközöket megtaláljuk. Ép
pen ebben a kérdésben persze csak ál
talánosságban tudok valamit is mon
dani, mert az esetek annyira külön
bözőek. Nagyon sok aggódó szülőt

megnyugtatná az, ha jobban visszaem
lékeznének saját serdülő korukra és
arra, hogy abban az időben ők is ke
vesebb érdeklödést mutattak a vallás
iránt. Bizonyos, hogya korszellem az
óta sokat változott. Ma már világszer
te az erőszakmentes nevelés hívei va
gyunk, akkoriban pedig a külső erő

sza'" azt a látszatot kelthette, hogya
ii2.t,üs:í,~ a maga nagy tömegében val
lásos életet ól, Ez pedig akkor sem
volt igaz. Megbízható adataink nín
csenek ugyan, de én úgy látom, hogy
il mai fiatalság semmivel sem vallás
t alannbb, mint más korokban volt. Ha
az emberi eszközünk kevesebb is, a
kegyelmi erők ma is rnűködnek. En
jól visszaemlékezem közópiskolás di
ákkoromra, amikor a hittanóra mel
lett szigorúan kötelező volt a vasár
112pi mise is - igazolatlan órának szá-

mított az elmulasztása -, de arra is
jól emlékezem, hogya mise alatt há
nyan olvastak sportújságet vagy de
tektivregényt. Nem rosszaság volt ez,
se riem ihitetlenség, hanem a serdülő

nek lázadása minden ellen, ami gyer
mekkorára emlékezteti. Valóban, a
serdülőkor az ember életében G "leg
vallástalanabb" időszak Még olyan
sok minden van, amit ebből a világ
ból meg kell ismernie, és még annyi
mindenből ki kell ábrándulnia, hogy
ezek érthetően szinte maradék nél
kül lefoglalják érdeklődését. Egy tu
dományos rnűben pszichológiai elem
zéseket olvastam arról, hogy .mi lyen
tehetségek általában milyen korban
bontakoznak ki. A zenei és matematt
kai érzlék jelentkezik elsőnek, a leg
több "csodagyerek" ezen a téren válik
ki a többi közü1. A filozófia, ví lágné
zetalkotás. vallás kibontakozása sok
kal érettebb korban történik. Persze
vannak gyermek és ifjú szentek is, de
ez í nkább kivétel, a gondviselés gon
doskodása arról, hogy minden életkor
na', legyenek példaképei.

Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy a kerosztény szülö most már ne
is törödjéka vallásos szeltem ápolá
sával. LZ felelőtlenség lenne, De a tö
rődésnek bármilyen módja feltétlenül
legyen rnentes minden erőszaktól. Bő

séges történelmi tapasztalat mutatja,
hogy éppen a vallás kérdésében mi
lyen romboló lehet a kényszer, Mi lyen
lehetőségünk marad? ElsősorbanSzent
Monika fegyvere: a szüntelen imád
ság, Másodsorban a minden szónál
többet érő következetes példamutatás,
Ahol a szülők valóban élik és gyako
rolják hitüket, ott nem sok szóra le
het szüksóg. Ellenkező esetben a sza
vak és redezetnélkülí "kukliprédi1<á
dék" csak rontanak. Harmadsorban a
türelem: az elvetett mag akármilyen
jó földbe is hull, nem kel ki azonnal.
Lehet, hogy önt és más aggódó szülőt

sokáig várakoztatja majd az Isten, de
ha a felsorolt lehetőségekkel él, eleget
tett felelősségének és bizalommal vá,r
hatja, hogya kegyelem titokzatos
munkája hogyan érleli meg vetését.

Levelében - mint nem külőnösebb

problérnát - felvetette a szülői fele
lösséget a gyermekek erkölcsi visel
kedésével kapcsolatban, Itt is igaz az,
hogy a szülöket sem felmenteni, sem
egészében pótolni nem lehet ebben a
felelősségükben. Az is igaz viszont,
hogy vannak olyanok - sokkal keve-
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sebben, mint ahogyeltúlozzák -, akik
kel sem az Iskola, sem a szülői ház
nem bír. De itt is vigyázzunk arra,
hogy a kétségbeesett jelenetek, szidá
sok, önmagunk akaratának a fiatalok-o
ra való rákényszerítése nem sok jóra
vezet. A lehető legfontosabb elv le
gyen: el nem veszíteni a gyermek bí
zalmát. Ne kényszerítsük korán ha
zugságra és később szinte kóros hazu
dozásra azzal, hogy ha időnként őszín

tén bevallja valamilyen hibáját, akkor
nem tudunk azonnal megbocsátani;
egy-egy rosszul aikerült felelet napok-

•
NAPLÓ

ra komorrá teszi az otthont. A legszo
morúbb az a gyermeki sors, amikor
nem mer hazamenni. Majdnem min
den csavargás és züllés így kezdődik.

Örök példaképünk legyen a tékozló
fiú atyja, és ha már esetleg súlyos .er
kölcsí botlást megakadályozni nem
tudtunk és hiába volt minden jóaka
rat, legalább azt tudja a "tékozló fiú",
hogy az otthon míndég megértő szere
tettel fogadja és ha bűneiért szenved
nie is kell, van hová hazamenni és
van lehetősége mindent újrakezdeni.

(Eglis István)

ÖT ÉVE HALOTT CZAPIK GYULA EGRI ÉRSEK. Katolikus embereknek
cselekedeteit és azoknak értékét vizsgálva, elsősorban az örök változhatatlan
normákhoz kell azokat rnérní. Úgyis mondihatnánk, hogy cselekedeteink érté
két az szabja meg, hogy hogyan értékeli azokat az Isten. Azoknál az emberek
nél azonban, akiket az isteni Gondviselés arra hívott, hogy emberek előtt jár
janak, embereknek lés közösségnek utat mutassanak, eligazítást adjanak, cse
lekedeteiket elbírálják és értékelik azok is, akik irányításUIk és eligazításuk
áldásos, vagy káros következményeit élvezik, vagy szenvedík,

Ebből la szempontból értékel és bírál a történelem. Történelmi távlatból
sok míndent higgadtabban lehet nézni. A történelem sok minden sallangtól.
ráragadt portól tisztítja meg az embert és cselekedeteit. De a tárgyilagos tör
ténelemszemlélet, adott esetben, kérlelhetetlen kegyetlenséggel mond elmarasz
taló itéletet ernberekről és cselekedetekről. Különösen teszi ezt akkor, ha bi
zonyos embereknek adottságai és lehetőségel voltak ahhoz, hogy akiknek irányt
és eligazítást kellett adnia, azokat szerenesés partok felé vezesse és révbe jut
tassa, de ő ezt elmulasztotta.

Öt évvel ezelőtt őszinte gyászt és mély fájdalmat váltott ki a magyar ka
tolicizmusban, amikor köztudomású lett, hogy meghalt Czapik Gyula egri ér
sek. Akik személyesen ismerték, de azok is, akik csak megnyilatkozásait lát
ták, biztosan megállapíthatták róla, hogy nem mindennapi adottságokkal ren
delkező, nagy történelmi korforduló részére küldött az isteni Gondviselés ál
tal. Külsőleg szinte jelentéktelen, de belsejében annál inkább nagy értékeket
hordozó ember volt. Kitűnő teológus, tudományosan tájékozott, hatalmas is
meretanyaggal rendelkező főpap volt. Rendkívül színes, érdekes, lebilincselő

és amellett gyakonlatias egyházi író. Olyan ember, aki tudatában volt elhiva
tottságának anélkül, hogy ez az elhívatottság egy pillanatra is megszédítette és
hivalkodóvá tette volna. Elhivatottságát soha nem akarta másra felhasználni,
mint egyházának és 'hazájának szelgálatára.

Czapik Gyula adottságai között első helyen áll nagy vaíóságszemlélete. A
dolgokat rnindig összefüggéseikben tudta szemlélní. A mában, de nemcsak a má
nak élt. Forgatva a magyar egyháztörténelem lapjait, hányszor kell megállapí
tani, hogy egy-egy egyházi vezetőszemélynek talán legnagyobb hiányossága
volt az, hogy képtelennek mutatkozott a kérdések átfogó szemléletére. Ennek
következtében bizonyos eseményeket túlzottan felbecsült, másokat viszont ká
rosan leértékelt. Czapik érsek minden személyt és minden jelenséget, egyszó
val mindazt, amivel főpapi tiszténél fogva találkoznia és foglalkoznia kellett,
az egész kép szempontjából tudta vizsgálni, értékelni és a maga helyére
helyezni.

Valóságszemléletéból következett, hogy gondolkozásmódja soha nem volt
periferiális. Minden érdekelte őt. Mindent mélyen, soha nem felületesen fogott
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meg. Világosan látta, hogya magyar katolikus egy1házat vezetni, lelkipásztorok
nak és híveknek eligazítást adni, míndenben megtalálni a helyes rnértéket,
csakis akkor lehet, ha ő maga a nagy sorskérdésekben a lehető legjobban tá
jékozott. Ezért, bár főegyházmegyéjét nagyon szerette és gondoskodásának ja
vát hatalmas főegyházmegyéjénekkormányzása merítette ki, mégis talált időt

és lehetőséget arra, ihQgy gyakran megforduljon az ország szívében, a főváros

ban, és itt tájékozódjék fontos és talán egyesek szemében sokszor fontosnak
nem tűnő kérdésekben is.

Czapik érsekben fel lehetett mérní a természetes okosság mellett a ke
gyelemből és kegyelemben élő ember természetfeletti okosságát is. Tájékozódá
sában soha nem tartotta önmaga szempontjából lekicsínyitőnek, ha bizonyos
kérdésekben azokat konzultálta, akik az érintett kérdésekben szaktudásról.
vagy Iebkészűltségről tettek tanúbizonyságot. Nem becsült le senkit és semmit.
Nem siránkozott, nem voltak ködös és veszedelmes vágyálmai. Biztosan tudta
azt, hogy a magyar katolikus egyháznak itt és az adott körülményele között kell
életlehetőséget találni. Az ugyancsak elhunyt" Bánáss László veszprémi püspök- .
kel együtt, ő volt az, aki világosan látta, hogy a magyar katolíkus egyház ré
szére a legsúlyosabb tragédia lenne történelmi irrealitások felé tájékozódni,
és azt, ami elsüllyedt a történelem nagy süllyesztőjében. bármilyen formában
vísszavární, vagy visszasírni. Czapik Gyula pontosan felmérte, hogy az egri
Iöegyházmegye elsősorban nem javadalom, hanem papok és hívek.

Czapik Gyula egyházpolitikus volt. Egyiházpolitikus a szó legnemesebb és
Iegklasszíkusabb értelmében. Akinek vállalnia kell ezt az elhivatottságot, az
egy pillanatra sem tévesztheti szem elől, hogy ő rnindenekelőtt pap. A római
katol íkus Anyaszentegyház főpapja. Ebből következik, hogy megingás nélkül
és töretlenül kell állnia a hitletétemény alapján. Válogatás nélkül kell hirdet
nie az erkölcsi normákat. Örködniekell felelősségének teljes súlyával az Anya
szentegyház törvényei felett. De tudnia ken azt is, hogy arnikor ezt teszi, ugyan
akkor hűségesnek kell maradnia hazájához. hazájának népéhez és törvényei
hez. Hazájának és népének érdekeit soha, semmilyen körűlmények között nem
engedhet! felhasználni semmiféle idegen érdek szolgálatában. Ugyancsak soha
nem engedheti meg, hogy a hitet, az erkölcsi elveket, az Anyaszentegyház fe
gyelmi rendjét ne arra használják, amire az Istentől rendelve vannak. Ehhez
az egyházpolltikához kellett mind az az érték, amely Czapik érsekben meg
volt. Ezekből az elvekből kiindulva találhatta meg azokat az érinékező pon
tokat. ahol a magyar katolicizmus és a magyar nép érdekei teljesen azonosak.

Az elhunyt egri érsek átélte a két világháborút. Látta a mérhetetlen anyagi
és erkölcsi pusztulást. Tudatában volt annak, mert hiszen világosan látta, hogy
egy esetleges harmadik világháború elszabadult démonai messzemenően na
gyobb tragédiát jelentenének az egész emberiségnek és benne a magyar nép
nek, mint az első két világégés. Ezért vállalta. hogy magas őrhelyéről szolgálja
az emberiség nagy ügyét, a világbékét. Nem tett, de nem is tehetett mást ezen
a téren, mint amit az isteni pereries jelölt ki számára. Mint katolikus főpap,

csakis a béke embere lehetett. Ezt a meggyőződését ingadozás nélkül, sokszor
félreértések és meg nem értések közepette is, hirdette és megvádlotta ország és
világ fórumain egyaránt.

öt év nem történelmi távlat. De egy állásfoglalás és magatartás eredmé
nyei öt év elmúltával bizonyos mértékíg már felmérhetők. A magyar katollkus
egyház jelenlegi helyzete, az a tény, hogy működését hazánkban zavartalanul
kifejtheti, hogyelláthatja a hívek lelki igényeit, hogy bőven oszthatja szét az
egyház kegyelmi kincseit, hogy templomokat építhet, a régieket mcgújíthatja,
hogy sajtóban és könyvekben hallathatja szavát, hogy tárgyaló félként ülhet
le az állam felelős vezetőivel a közös kérdések megtárgyalásához és megoldá
sához, hogy a régi nívón és számban képezheti az egyházmegyés papi után
pótlást, hogy katolikus kőzépiskolákban nevelődhet a katolikus ifjúság egy
része, nem kis mértékben az elhunyt nagy magyar főpap magatartásának, egy
házpolitikai tisZ1tánlátásának érdeme.

Az elmúlt öt év alatt mirid többször lehetett hallani egyháziaktól és vi
lágiaktól egyaránt, hogy azt a munkát, amelyet Czapik Gyula a magyar kato
likus egyház, a haza és a magyar nép javára kifejtett, mindíg helyesebben,
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mindig tisztábbanés mindig nagyobbra értékelik. És ebben már adva is van
munkásságának és magatartásának első felmérése és bírálata. A múló idő nem
halványítja el, nem porosítja be személyét, munkáját és eredményeit. Ebből

az is következik, hogya magyar katolikus egyház jövője és érdeke azt kívánja,
hogya Czapik Gyula által kimunkált és irányt mutató úton kell és lehet csak
tovább haladni. Ezen az úton kell keresni azokat a közös területeket. ahol el
veinek legcsekélyebb feladása nélkül, Egyház és Állarn tovább építheti őszinte

jó kapcsolatait az egész magyar nép háborítatlan boldog jövője érdekében.
(Várkonyi Imre)

A SZENTíRAsI BIZOTTSAGROL. Az utolsó három-négy évtizedben na
gyot haladt a szentírástudornány: számtalan, évszázadokon keresztül megold
hatatlannak látszó probléma ma már biztos megfejtést nyert; igen sok súlyos
kérdést most egész új megvtlágításban látunk; a Szeritírás egyes helyeinek ma
gyarázata és megértése szempontjából felmerülő, elháríthatatlannak látszó ne
hézségek tűntek el a modern kutatások eredményeként. A "Divino afflante
Spiritu", XII. Pius pápa 1!l43-ban kiadott apostoli levele, éppen ezeknek az új
eredményeknek alapján állapítja meg hivatalosan: "joggal remélhető, hogy ko
runk is hozzájárulhat valamivel a Szentírás alaposabb és pontosabb kifejtésé
hez. Az előző korok magyarázói ugyanis sok kérdést - leülönösen a történelem
terén - alig, vagy elégtelenül tárgyaltak. Hiszen jóformán minden olyan is
meretük hiányzott, amely az ilyen kérdések be~atóbb megvilágítására szüksé
ges. Mdlyen nehezen elérhetők és rnondhatní hozzáférhetetlenek voltak egyes
pontok és adatok maguknak a szentatyákrrak, mutatják - hogy mást mellőz

zünk - ismételt törekvéseik a Genezis első fejezeteinek kenő megvilágftására" ...
De ezek az új eredmények, modern megállapítások és magyarázatok nem

csak a hitetlenek előtt keltik azt a látszatot, hogy az egyház a szentírásmagya
rázatban - kénytelen-kelletlen - alkalmazkodni igyekszik a "modern kor
követelményeihczv.as ha szükséges. "megváltoztat,ia 'ősi dogmái t", hanem a hí
vők lelkében is nem egyszer kételyt támasztanak: vajon ezek a megváltozott
értelmezések nem változtatják-e meg ősi hltünk tanítását, nem rombolják-e le
a krísztusí evangélium alapjait ? Nem a relativitás elméletét viszi-e be a mo
dern biblikus tudománya Szentírásba is, hogy 1:1. a Biblia kijelentésednek
csak "relativ" értéke van, melyet a mindenkori tudományos felfogáshoz kellene
alkalmazni ? . " Mint ahogy legutóbb írta egy előkelő külíöldí tudományos
folyóiratban A. Romeo (Divinitas, 1960, 387-456. old.): a modern katolikus
szentírástudósok s köztük elsősorban a római Pápai Szentírástudományi Inté
zet olyan társaság, "mely fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minél nagyobb
repedéseket nyisson a katolikus hit természetfőlőttí épületen" ; rnelv kétségbe
vonja a Szentírás sugalmazottsagát és tévedhetetlenségét, ,;szervezetten dolgo
zik azon, ihogy tönkretegye a 19 százados kereszténységet" ...

A valóság ezzel szemben az, hogy a mai katol.ikus szentírástudósok minden
eddiginél erőteljesebben hangsúlyozzák a Biblia örök és változihatatlan igazsá
gát s az új magyarázatok és megoldások is éppen ennek a szolgálatáuan álla
nak. Az új magyarázatok alapja és lényege nem a "modern korhoz való alkal
mazkodásban" van, hanem éppen a szentíró korához 'Daló visszatérés ben, annak
a keresésében, mit akart a Szcntírás megfelelő helyén a szentszerző mondani,
mit akart szavaival kifejezni. Mert csak az lehet a Szentírás értelme, tévedhe
tetlen isteni szava, nem pedig az, amit változó korok változó "modern" elgon
dolásai alapján egyesek beleolvastak vagy belemagyarázni próbálnak a Bib
Iíába. Erre vonatkozólag írja a "Divino afflante Spiritu": "Pusztán nyelvtant
szabályokkal, vagy egyedül az összefüggésből nem lehet meghatározni azt,
amit a régi keletiek szavaikkal ki akartak fejezni. Ezért a magyarázónak
mondhatni lélekben vissza kell térnie ezekhez a távoli évszázadokhoz. és a
történelem. régiségtan, néprajz és más tudományok segítségével pontosan meg
kell határoznia, 'hogy e Dégi kor írói milyen írodalrni műfajokat alkalmaztak
és használtak. A .régí keletiek ugyanis gondolataik közlésére sokszor nemcsak
más szóalakzatokat és műfajokat használtak, mint mi, hanem... olyanokat,
amelyek saját korukban". szokásosak voltak. A magyarázó előzetesen nem
tudja rögtön megállapítani, rnelyek ezek az irodalmi rnűf'ajok. hanem csak a
régi keleti irók szorgalmas tanulmányozásának segítségével .. .".
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A mai 'kor szentírástudománya nem rombolja, hanem épfti és erősíti a hit
alapjait s arnrkor például a hatnapos teremtéstörténetet. az első emberpár te
rerntését, a bűnbeesés történetét stb. magyarázza - kétségkívül egészen más
módon, rnint ezelőtt 50 évvel tették! -, akkor igenis állítja és védi a dogmát,
a teremtésnek, az ember Istentől való származásának. a bűnbeesésnek, Jézus
Krisztus megváltásának dogmáját, de tagadja azt, hogy Mózes első könyvének
vonatkozó fejezetei (l-3) a világ keletkezésének és teremtésének módját akar
nák leírni; hogy az ember származásának természettudományos kífejtését adnák
meg, s hogy egyáltalában kozmogóniai, geológiai, anthropológiai vagy más ter
mészettudományi kifejtés volna a céljuk. Ezt különben már 1893-ban megálla
pította XIII. Leó pápa a "Providentissimus Deus" kezdetű encilklíkájában, ép
pen az a pápa, aki a szentírástudomány előmozdítására, s a Szentűrás tekin
télyének megvédésére 1902-ben "Vigiliantia" kezdetű apostoli levelével megala
pította az ún. "Commissia de Re Biblica"-t, a Szentírási Bizottságat.

A Szentírási Bizottság tagjai az egész világról kiinevezettkiváló szeritírás
tudósok, akiknek a feladat<r az alapító levél szavai szerint "hogy minden ere
jükkel odahassanak. ,hogy az Isten szavát oly kiváló módon tanulmányozzák,
amint azt a mai idők megkívánják. Úgy, hogy a Bibl:ia nemcsak a tévedés
minden árnyalatától legyen rnentes, hanem minden merész vetélkedés ís távol
tartassék tőle". Ez 'a bizottság közel 60 esztendős fennállása óta több !dön
tést hozott vitatott szentírási kérdésekkel kapcsolatban, s ezeket, valamint az
egyház ilyen vonatkozású régi és ujabb döntéseit hivatalosan kiadták 1955-ben
Enchirídíon Biblicum címmel (XVI+280 old.).

P. Athanasius Miller OSB, a Szentírásí Bizottság titkára, a Benediktinische
Monatschrijt (1955) 31-32. oldalán; és P. Arduinus Kleinhaus OFM, a Szerit
írási Bizottság .másodtitkára, az Antonianum (1955) 63. kk. oldalán ezzel az új
kiadással kapcsolatban nagyfontosságú megállapításokat tesznek és az egyes
döntésekkel foglalkozva döntő jelentőségű irányelveket- adnak, melyek ugyan
nem "hivatalosak", de amelyek - tekintve a szerzők szomélyét és azt a tényt,
hogy Miller ts, Kleinhaus is ugyanazt mondják majdnem szóról-szóra - lega
lább "féIMvatalosnak" tekintendők.

Kleinhaus ezeket írja: "Az egyház a Szeritírást mindenkor úgy tekintette,
mint a hit- és erkölcsbeli igazságoknak és azok fejlődésének forrását és alap
ját. Bemutatja azonban egyszersmind azt a küzdelrnet, melyet az egyháznak
úgyszólván minden korban meg kellett vívnia. Ebből a szempontból a Szent
írási Bizottság döntései nagyjelentőségűek. Ha ezekben ugyanis olyan határoza
tok vannak, melyek sem közvetlenül, sem közvetve nincsenek összefüggésben a
hít- vagyerkölcsbeli uiazsáqokkal; akkor a szentírásmagyarázó teljes szabadság
gal végezheti tudományos kutatásaít és adhatja elő azok eredményeit. (Termé
szetesen alávetve magát az egyház esetleges rtéletének I)" A. Miller ugyanezt
írja: "ilyen esetekben a kutató természetesen teljes szabadsággal folytathatja
l'izsgálataít és használhatja föl azok eredményeit". Míndkettö meg is magya
rázza az ilyen döntések (s ezek nagy számban varmak I) történelmi hátteret.
A. Kleinhaus ezt írja: "Ma már alig képzelhető. el, milyen körülményck között
kellett dolgozniok a katolikus magyarázóknak kb. 50 esztendővel ezelőtt, s
milyen veszélynek volt kitéve az egyháznak a Szentírásról és annak sugalma
zottságáról szóló tanítása, amikor a liberális és racionalista kritika a hagyo
mány minden tanítását össze akarta törni. Ma azonban, amikor ezek a kiizdel
inek lecsillapodtak, nem egy vita békésen lezáródott s ígen sok kérdés új meg
világításban áll előttünk, könnyű dolog az akkori idők ,szűk látóköréről' felü
letes itéletet mondani." A. Miller ezzel kapcsolatban ugyanazt írja: "Ma a harc
lényegileg befejeződött, sok ellentét megoldódott és több probléma egészen új
megvilágitásban szerepel ..."

P. Vogt, a Pápai Szentírástudornányí Intézet rektora, ezekhez hozzáfűzi,

. hogy ezek a döntések legnagyobbrészt ki.mondottan a biblikus tudomány akkori
helyzetét és eredményeit veszik alapul és arra a helyzetre vonatkoznak, tehát
kimondottan temporális jelentőségűek. Ezek között főleg azok, amelyek egyes
könyvek authenticitását, sugalmazott szerzőjét illetik (Biblica, 1955, 565. old.).

Abban az időben a racionalista kritika a Szeritírás történeti hitelességét
azzal próbálta megdönteni, hogy egyrészt elvitatta egyes könyvek szerzőségét
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azoktól, akiknek a hagyomány tulajdonította, s jóval későbbi korból, szamos
önkényesen felvett állítólagos forrásból száomaztatta, Másrészt a Biblia elbe
széléseit különböző keletei mithoszokból átvett meséknek nyilvánította. E ket
tős állításnak alátámasztására legtöbbször komoly tudományos érvet sem tud
tak felhozni, hanem csupán abból az előfeltevésből indultak ki, hogy a Bibliá
nak igaza nem lehet, s így mánden látszatérv jó, ha aZ7..a1 a szeritkönyvek hi
telességet és megbízhatóságát kétségbe lehet vonni ... Ezekkel az állításokkal
szemben a Szentírási Bizottság számos döntést hozott, mely a tudomány akkori
eredményeire támaszkodott és a legihatározottabban visszautasította a Biblia
hitelessége elleni támadásokat. Egy ilyen döntést hozott a Bizottság 1906. jú
nius 27-én arra vonatkozólag, hogya Pentateuchus szerzője lényegileg Mózes,
s a Wellhausen-féle evolúciós elmélet Iorráskrttikája tarthatatlan. Ma már a
Wellhausen-féle e1méletet maguk a racíonalísták tagadták meg a tények súlya
alatt, másrészt tudjuk, hogy a Biblia történelmi hitelessége nem azon fordul
meg, hogy a Pentateuchus szerzője Mózes-e, hanem hogy azok a források meg
bízhatók-e, melyeknek alapján készült. Erre viszont például a világlhírű krí
tikus és régész, Anton Jirku igenlő feleletet ad. Legujabb alapvető munkájá
ban a következőket írja: "Mózes első könyvének az tizraelita őstőnténelemmel

foglalkozó részeit nagyon sokáig későbbi korok legendájának tartották, melyet
azért .írtak le, hogy egy népnek a múltját dicsőítsék. Az ókori Keletnek feltá
rása és főleg a Palesztina-Szírtára vonatkozó új források, leletek, rákénysze
ritettek bennünket álláspontunk megváltoztatására. Mózes első könyvének el
beszéléseit irásba foglalhatták jóval későbbi korban, mínt amelyről beszá
molnak De azok az emberek, akik leírták, ezeknek az ősrégi koroknak kétség
kívül helyes ismeretét őrizték meg. Ezekben a történetekben nagyon sok olyan
dolgot találunk, melyet egy későbbi kor nem találhatott ki. És nem egy o(yan
eseményt őrökítenek meg, amelyet későbbí nemzedékek egyáltalában nem írtak
volna le, ha nem tartották volna kötelességüknek a múltat úgy ábrázolní, ahogy
ők a hagyományból tudták!" (Die Welt der Bibel. 1957, 62. old.)

A hatnapos teremtéstörténettel és az 1Móz. 1-3. fejezetekben található
egyéb eseményekkel kapcsolatban is hozott a Szentírúsi Bizottság döntést 1909.
június 30-á'n. Ez a döntés azok ellen írányult, akrk a világnak és az embernek
teremtésével kapcsolatos bibliai elbeszélést pogány mitosznak 'mondották. vagy
az egészet allegorikusan magyarázták. E döntésben a Bizottság védi a fejezetek
lényegí történetiségét, de nem foglal állást a történetiség mikéntjére, az egyes
leírásokban található részletek és kifejezések értelmezésérc vonatkozólag. Ez
kiderül ugyanennek a Bizottságnak 1948. január 16-án Suharti, akkori párizsi
bíboros érsekhez intézett leveléből. melyben kijelenti, hogy az 1Móz. 1-11.
fejezeteiben a Biblia olyan irodalmi müfajokat használ, s olyan ősi irodalmi
forrnákban írja Je az emberiség őstörtónelmét, "melyek a mi klasszikus kate
góriáink €P,yikének sem felelnek rneg, s a görög-latin vagy a modern irodalmi
müfajok világosságánál sem lehet azokat megítélni ..." Sürgeti a levél az e
részben használt ősi műfajok megállapítását, állítja azt, hogy nem lehet rájuk
kényszeríteni a rnodern oknyomozó történelem sérnáit, mégkevésbé a mai
természettudományos ismcreteket ; de mégis történetet, valóságot írnak le és
"egy kevéssé fejlett emberiség htelméhez alkalmazva. egyszerű és képletes
nyelven az üdvrend által föltételezett alapigazságokat mondják el ... "

Ugyanígy hozott a Bizottság döntéseket az első három evangélium szerző

jére, keletkezési idejére, Máté evangéliumának eredeti alakjára vonatkozólag
is. Ezek a döntések is az akkori tudományos és - mondhatnám - harci hely
zetet rögzítik. Mert az evangéliumok történeti hitelessége nem azon fordul
meg. hogy azokat Máté, Márk vagy Lukács írtak-e, s hogy Kr. U. 70 előtt

keletkeztek-e, hanem azon, hogy az evangéliumokban írásba foglalt anyag for
rása az a hagyomány, mely kezdettől fogva, az Úr Jézus földi műkődóse szem
és fültanúi nak korában ,hirdette élőszóval Krisztus életét, csodáit,' föltámadá
sát és tanítását; mégpedig egy ellenséges világban, amikor hamisítani, legendá
kat és meséket gyártaní nem lehetett (vö. Vígilia, 1960, 577-581. old.). Ezenkí
vül pedig a szerzőség kérdése független a hittől; sugalmazott lehetett például
Lukács éppenúgy, mint mondjuk Szerit Pál egy másik tanítványa ... (Amivel
persze nem állít juk azt, hogy a harmadik evangélíumot nem Szent Lukács írta
volna.)
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Nagyon fontos dolog tehát az, hogya fent kifejtett elveket míndannyían
tudomásul vegyük, s ne á1il.ítsunk hittétel, vagy bibliai igazság, vagy hagyo
mány címén olyan dolgokat, melyeknek a hi,thez semmi köze sincs. Ne féljünk
a modern .katoljkus szentírástudománytól és tudósoktól. XII. Pius pápa írja a
"Divino afflante Spiritu"-ban: "E derélk tudósok munkáját ... nemcsak helyes
léssel és ígazságossággal, hanem szeretettel is kell megitélnünk. E kötelességre
gondoljon az egyiház többi fia is, és mindenekelőtt tartsa magát távol attól a
kevésbé okos törekvéstől, mely azt mondja, minden újat, már azért is, mert
új, támadni kell vagy kétségbe kell vonni." (Szörényi Andor)

JÖVEDELMEK'A MUNKABÉREN FELűL. Az életszínvonal problémája
'mögött az élet-fenntartó titáni erők és egy szebb, kellemesebb élet felé irányuló
vágyak dolgoznak. Szinte minden ember úgy érzi, hogy hivatva van ehhez a
kérdéshez hozzászólní - nem mindig tárgyilagossággal, egész ritkán kicsiszolt
tudományos fogalmak felhasználásával, de igen gyakran izzó szenvedéllyel. Az
életszínvonal - a polgári közgazdászok zömének szemlélete szerint - anyagi
és kulturális szükségleteink kíelégítettségének a mértéke. Mivel a szükségletek
mindenkiben külörrböző számban, mértékben és egymásutánban jelentkeznek,
s mivel a szükségletek függnek a társadalmi rendtől, a kulturálís igényektől,

a szociálts biztonságra való törekvés fokátó'l, a szokásoktól, sőt a dívatszeszé
lyektől is, könnyen érthető, hogy ezek kielégítését is míndenkí másképpen ér
tékeli. A marxista közgazdászok viszont az életszínvonalat a társadalmi tagok
tényleges ellátottsága, az anyagi és nem anyagi tényezők objektíven meghatá
rozható kihatásai szerint bírálják el.

Az életszínvonalat rnegszabó tényezők csak részben mérhetők számsze
rűen. Természetesen további nehézségek jelentkeznek, ha a kutató az életszín
vonal nemzetközi összehasonlítására vállalkozik vagy annak alakulását kor
szakokon keresztül kívánja nyomon 'követni. A nehézségek legnagyobbika a
valutak nemzetközi összehasonlításának a nehézsége. Sok kezdeményezés, sok
részleteredmény van már ezen a téren, de lezárt és széles körben elfogadott
megoldások még nincsenek.

Az életszínvonal egyik legfontosabb számszerűen mérhető mutatója a reál
bér...A reálbér a munkás létfenntartási eszközökben kifejezett munkabóre ...
Marx arra a következtetésre jutott, hogya tőkés termelés általános tenden
ciája a bérek átlagos szrnvonalának nem emelésére, hanem süllyesztésére irá
nyul ... A szocialista gazdasági rendben viszont a szociallzmus gazdasági alap
törvényének megfelelően állandóan emelkedik a reálbér. A reálbér emelkedésé
nek legfontosabb gazdasági alapja a szocíalísta ' termelésnek a legfejlettebb
technikán alapuló szakadatlan növekedése és a munka termelékenységének
emelkedése." (Politikai gazdaságtan. IV. kiadás. Budapest, 1959. 125. és 624.
oldal.)

A reálbérert kívül az életszínvonal alakulásának másik fontos pillére a
munkabéren felüli jövedelmek népes csoportja. E jövedelmek széles körével
rendszeresen és elmélyedve foglalkozik Jávorka Edit és Berényi József Jöve
delmek a munkabéren felül (Budapest, 1960. 317. oldal) c. műve. Ennek az út
törő jellegű könyvnek megírását a M. T. A. Közgazdaságtudományi Intézetében
végzett többéves kutató munka előzte meg.

Az egyén részesedését vizsgálva a társadalmi termelés eredményeiből, a
szerzők arra a megállapításra jutnak, hogya szeelalista társadalomban a teljes
termékbőség és ennek alapján a szüksóglet szerintí elosztás egyelőre még nem
valósítható meg. Az alapvető elosztási mód tehát a végzett munka mennyísége
és minősége szerinti elosztás. Ámbár bizonyos területeken máris érvényesül a
szükséglet szerinti elosztás, mindaddig, amíg a munka nem vált még az egyé
nek emberi szükségletévé, széles körben kell alkalmazni a dolgozók ösztönzése
okából az anyagi érdekeltség elvét,

Ami a munkabéren felüli közvetett !uttatásokat illeti, a szerzők egy ter
jedelmes felsorolásban nem kevesebb, mint 220-féLét neveznek meg hazánkban.
Ezek a juttatások különbőző szempontok szerint csoportosíthatók, de a legát
tekinthetőbbnek látszik, ha három részre különítjük őket: társadalmi gondos
kodás, bérjellegű juttatások és a munkával kapcsolatos juttatások. Az első
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csoportba tartoznak a családi pótlékok, bölcsődék és óvodák fenntartási költ
ségei, az oktatásügyi és az egészségvédelmi kiadások, nyugdíjak és népműve

lési kiadások. A bérjellegű juttatások csoportjának legfontosabb tétele a fi
zetett szabadság idejére és a fizetett ebédidőre járó bér. A harmadik csoportban
a munkaruhával, üzemi étkeztetéssel, munkásszállásokkal, munkásszáll í.tással,
üdültetéssel, nyereségrészesedéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek. Ezeknek
a közvetett juttatásoknak összege 1958-ban meghaladta a 24.2 mllliárd forintot,
amiből egy dolgozóra átlagosan 11.530 forint esett.

Amire tehát kevesen szoktak gondolni, a helyzet már 1958-ban az volt ná
lunk, hogy a dolgozók összes jövedelmének csupán 54.5 százalékát tette a kész
pénzben kifizetett munkabér, míg további 45.5 százalék közvetett juttatások
formájában került birtokába. A társadalmi-gondoskodás jellegű juttatások 21.3,
a bérjellegű juttatások 9.8, a rnunkával kapcsolatos juttatások 13.9 százalékot
képviseltek. Vagyis nálunk a dolgozók közel kétszeresét kapják annak a társa
dalmi javakból és szolgáltatásokból, rnint amit hivatalos munkabérükből sze
rezhetnének. Jellemző részlete ennek a kérdésnek, hogy hazánkban a szociális
kulturálís kiadások a .költségvetés 42 százalékát veszik igénybe. Ez a hányad
a Szovjetuníóban 67, Angliában 35, Kínában 26, az Egyesült Államokban 22,
Svájcban 9 százalék.

A 'könyv utolsó fejezete az életszínvonal és a közvetett juttatások jövőbeni

alakulását tárgyalja. A második ötéves terv mind a teljesített munkáért járó
béreket, mind a közvetett juttatásokat emelni fogja. Az előirányzat szérint a
fogyasztási alap 1965-ben míntegy 40-45 százalékkal lesz nagyobb, mint
1958-ban.

Az élelmiszerfogyasztással kapcsolatban érdekes tudnunk, hogy Magyar
ország az egy főre eső kalória-fogyasztásban 1958-ban már elérte, sőt túlszár
nyalta a fejlett tökésországokat, így például Ausztriát, Franciaországot, Hollan
diát, Olaszországot és Svédországot. A második ötéves terv azonban nem elég
szik meg ennek a színvonalnak a rögzttésével, hanem további emelkedést vesz
tervbe és pedig úgy, hogy elsősorban a [obbminőségű, vitamindúsabb élelmisze
rek fogyasztása emelkedjék. A második ötéves tervben különösen nagy ütem
ben fog nőni a ruházati cikikek fogyasztása. Ez indokolt is, mert e téren több
a pótolnivaló, mint az élelmiszerfogyasztásban.

Kívánatosnak tartanók, ha a szerzők lendületes és értékes munkájához
szociográfíaí Ikutatások is kapcsolódnának, hogy az életszínvonal és annak al
kotó elemei többoldalú megvilágítást nyerjenek. (Guothfalvy Dorner Zoltón)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Hogyan kell fordítani a zsoltárokat? Versben-e,
vagy prózában? S ha versben - mert természetes, hogy abban: költeményt
költeménynek -, vajon rnílyen versben? Átvett dallamokra. kész nyugateuró
pai strófákban ? Vagy olyan magunk-költötte csilingelő rímekkel és szökdécse
lő ri tmusokban, mint hajdanában Kálmán Károly, aki ma már a dilettantiz
mus egy fajtájának, a túlságosan csinosra piperézésnek valóságos iskolapéldája
a szernünkben ? Kérdések, melyekkel a fiatal Sík Sándornak szembe kellett
néznie, amikor először fogott neki a zsoltárok fordításának "Legyen vers. de
ne legyen nagyon is vers: legyen benne dallam, de túl ne csengje a zsoltár
lelkét, az értelimet. Legyen ritmusa, de ez a ritmus ne legyen önkényes, hanem
szabadon simuljon a zsoltár gondolatritmusához. Legyenek rímei.,. de ne csi
lingeljenek ... Ezért választottam a modern magyar jambust, amely a maga
belső zenéjével és nagy szabadságával egyedül látszott alkalmasnak célomra ...
Ezért keresem a csengő rím helyett a tompább asszonáncot és az egyre ismét
lődő párhuzamos gondolatritmushoz olyan jól símuló rag-rírnet ..." Ezek vol
tak "a fordító megjegyzései", amikor tizenegy esztendei munka gyümölcse ,ént
1922-blill megjelent a Zsoltárok: Könyve. Akkor bizonyára Dávid lantjának
magyar megszólaltatója maga sem gondolta még, hogy a tizenegy esztendei
munkából egy élet huzamos munkája .lesz.

Más munka, és több munka, mint a folytonos csiszolgatás, emendálás, egy
egy jó megoldásnak még jobbal való helyettesítése; s más rnunka, mint ami
lyen például Szabó Lőrincé volt, aki férfikora delén régi fordításait hozzá
ígazrtotta kiérett, puritánabb műfordítói elveihez. Itt az a sajátos. szinte pár-
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ját ritkító dolog történt, hogy a fordító és a fordítás alól egyszer csak elmozdult
az alapszöveg a Pápai Biblia Intézet új latin zsoltárszöveget adott kÖZTe;
amely nemcsak szővegezésében más, mínt a régi, hanem több helyütt az ér
telmezésben is. FölmerüIt tehát a szüksége egy új fordításnak, illetve a régi
alapos átdolgozásának.

Bizonyára erős túlzás volna azt mondaní, hogy ez az új fordítás, illetve
átdolgozás a költészet-ellenesség jegyében készült, De kétségkívül a költő-for

dító olyan gúzsbakötésével történt, hogy annak végül csak a költészet adhatta
meg, s a költészetnek meg is kellett adnia az árát. Ott volt a szöveghűség kö
vetelménye, ami ugyan lényeges kívánalom minden fordításnál ; másutt azon
ban megvannak azok a szabadságai. amelyekkel itt a fordűtó, föladata sajátos
természeténél fogva, csak alig-alig élhetett. Ott volt ráadásul a liturgikus hasz
nálatú zsoltárok esetében a gregorián dallamhoz való igazítás követelménye,
ami a szöveget alárendelte a dallam igényeinek, s jól tudjuk, milyen zsarnoki
igényeket tud támasztani a szöveggel szemben a dallam. Nem csoda, ha ez az
új, 1955-ben megjelent Zsoliárok: Könyve, ha a költészet szempontjából ele
mezzük, s ha egybevetjük egyrészt elődiével, másrészt rnost megjelent utódjá
val: mintha a fordító megfélemlítésének jegyeit viselné magán. Bizonyos vál
tozásai az 1922-es szöveghez V'iszonyítva egyszerűen abból adódtak, hogy vál
tozott az alapszöveg. a latin zsoltár s annak egyik-másik szöveg-értelmezése.
De nem egyedül csak ilyen változások vannak benne; általában mintha olyan
törekvés vonulna végig az átdolgozáson, hogy az új magyar zsoltárok lehe
tőleg rninél jobban eltávolodjanak a szabad szárnyalású lköltészettől, s mínél
közelebb kerüljenek a prózai fogalmazáshoz. (Nem az én dolgom, hogy vitas
sam; éppen csak fölvetem a kérdést: vajon nem áll-e ugyanez magukra az új
latin zsoltárokra is?) Persze egy végtére irnakönyvül is, liturgikus könyvül is
szolgáló psaltériurnnak nem az a fő-, sőt talán egyáltalában nem az a célja,
hogy költészet legyen. Viszont a fordítás versben készült, s a zsoltárok versek,
tehát az volt eredetileg a céljuk, s az kell legyen fordításuké is, hogy szépek is
legyenek, költészet is legyenek. Az 1955-00 fordítás majdnem Lehetetlent k>Í
vánt a fordűtótól: azt, hogy minél kevésbé legyen költő; azt, hogy saját maga
nyírbália meg szárnyait; azt, hogy saját kezével tépdesse ki java virágait. Ez
érzik a fordításokon ; ez az, amit az imént a fordító megfélernedettségének
neveztem.

Kétségkívül lehet dicsémi ennek az 1955-Ö8 fordításnak a hűségét, pontos
ságát, gúzsbakötöttségében is sok kiváló megoldását, szép leleményét; az össze
vetésnél azonban az esetek többségében az tűnik ki, hogy legjobb értékei lé
nyegében az 1922-es fordítás értékeinek átmentéseí. Kétségtelen, hogy az utóbbi
merészebb volt és eredetijével szuverénabb szabadsággal járt el; bizonyára ez
az, aminek a költészet hívei osak örülhetnek. ami viszont fejcsóválásra kész
tethette a más követelményekkel föllépő biblikusokat és Iiturgikusokat. Vajon
lehet-e a két igény, két követelmény közt az 1922-es fordításnál "hívebb", az
1955-ösnél "költőil~b" egyezséget kötni? Lehetséges-e, hogy a költő ismét visz
szakövetelje és a lehetőség határai között érvényesítse is jogait, melyeket ko
rábban némileg mintha megnyirbáltak volna? Ügy látszik, igen.

Sík Sándor az új kiadás számára még egyszer átdolgozta a Zsoltárok Köny
vét. S a fordítások előtt ott olvashatjuk a biblikus cenzor véleményét munká
járól: "A fordító remekül kihozhatja az eredeti szöveg értelmét anélkül, hogy
szolgailag ragaszkodnék az egyes szavakhoz, vagy egyenesen a szórendhez. Az
első kiadással - (az 1955-oosel) - szemben itt sok változtatás van, és egyet
sem kifogásolok, mert a mai fordítóra is áll Szent Jeromos szabálya: Reddere
sensum, non verba! Mindezek alapján megállapíthatom, hogy ez az új fordí
tás értelmileg kiváló és költői erőben is fölülmúlja az első kiadást."

Íme, egy-két próba, találomra. A 41-42. zsoltár kezdete az 1922-es for
dításban:

Mint szarvasgim a források vizére,
Ugy sóvárog utánad én Istenem a lelkem,
Szomjazik lelkem az Isten után,
Az élő Isten, az erős után.
Mikor lehet már ,elejébe mennem
És arca előtt megjelennem !
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Ugyanez az 1955-ös Zsoltárok Könyvében:

Mint patakvizre szarvasgim kívánkozík,
Úgy.kívánkozik, Isten, teutánad a lelkem.

Istent; az élő Istent szomjúhozza a lelkem:
mikor lehet már mennem és Isten arca előtt megjelennem !

Végül a mostaní, 1961-es szöveg szerint:

Mint szarvasgím .a patakok vizére,
úgy óhajtozik lelkem Istenére.

Az élő Istent szomjúhozza lelkem:
mikor lehet elébe mennem
és Isten arca előtt megjelennem !

Egy másik példa: a 70. zsoltár. Az első változatban így kezdődik:

Tebenned Uram, reménységem,
Mindörökké ne engedj szégyent érnem!
Igazvoltodban légy a menedékem.
Hajlítsd füled :kiáltásomra,
Jőjj Uram, siess oltalmamra,
Kősziklám légy megbújni 1Ikkem,
Mert segitséget rendeltél nékem,
Mert1Járam vagy és erősségem.

A második változatban (1955):

Uram, tehozzád menekülök,
soha már meg ne szégyenüljek!

Igazvoltodban légy a szabadítóm, 'légy menedékem,
hajlítsd füledet hozzám, légy az én segítségem.

Kősziklám légy megbújni nékem, erős váram oltalmamul,
mert sziklám vagy és erősségem.

A legújabb Zsoltárok Könyvében:

Tenálad, Uram, menedékem,
soha ne engedj szégyent érnem;

Igazvoltodért ments meg, szabadíts meg,
hajlítsd füledet énhozzám, segíts meg.

Kősziklám légy megbújni nékem,
erős váram oltalmamul,
mert .sziklám vagy és erősségem.

Folytathatnánk; mutatóba ennyi is elég annak ábrázolására, hogy az 1961
es változat fordítója rnintegy visszatér az 1922-es változat merészebb költői

fogalmazásához ; metaforáíban bátrabb, kifejezéseiben sűritettebb; amit az 1955
ös változat olykor mintegy kdfejtve magyarázott, azt Ismét elíptíkus íveléssel
összefogja - egyáltalán: költőíbb, "vers" ákar lenni elsősorban (úgy látszik), s
ahol a közbülső változat a vers rovására volt a maga módján és kényszerű kö
rülményei közt "közérthetőbb", ott ez az 1961-es változat a prózaíbb jellegű

érthetőséggel szemben a vers, a költészet közvetlenebb, metaforikus "érthető

ségét" érvényesíti.
Persze még mindíg akad egy-két hely, ahol szivünkhöz közelebb áll az 1922

es "szabad" változat, mint az 1961-es kétségkívül szöveghűbb megoldása. Pél
dául a híres 136. zsoltár kezdete minden változtatás ellenére mégis csak mindig
az 1922-es megoldás költői soraival fog a fülünkben csengeni; így:

Babylonnak vizei mellett ültünk
Es siralommal Siont emleqettiik;
Hegedűinketama földön
Fűzfákra függesztettük;
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s ennek szép, kifejező zenéiéért, valóban síró alliterációjáért aligha kárpótol a
következő két szöveg azonos - és szószenint hű - két kezdő som:

Babilonnak folyóvizei mellett ültünk és sírtunk,
és Siont emlegettük ...

Vagy a 83. zsoltárban amellett a régi (1922) megoldás mellett:

Madárnak háza van, fecskének fészkevan,
Fiókáinak hol helyet találjon -

mintha körülményesebbnek. bátortalanabbnak éreznénk az újabbat:
Hisz a veréb is házat lel magána/c,

fészket a fecske is, fiókáinak hol ,helyet találjon.

S az erdőket "fölégető" tűz is nyilván hívebb, de kevésbé erőteljes és megkapó,
mint a "tűz, amely erdőt kaszál" (82. zsoltár); a "hájasságtál szemük kidagad"
erősebb, mert képben mondja, amit a "hájas szavükből gonoszság fakad" mint
egy "racioná1isabba1n" közöl (72. zsoltár);' s az 1922-es szöveg "csontjaim meg
avultakv-ját bizonyára sokan nem adnák oda az új változat "csontjaim sorva
doztak"-jáért. Altalában: ahol a régi fordítás merészebben él a költői lehetősé

gekkel, metafórákkal és kifejezésbeli szabadságokkal. ott egyik-másik megol
dását még .mindíg szívesen látnánk, akár a szöveghűség ellenére is, egy leges
legvégső és végérvényesen végleges szövegben. Olyanban, amelyben a költőnek

már semmi egyébre sem kellene tekintettel lennie, mint arra, hogy tolmácso
lása mínél inkább a saját szíve szerínt szóljon, Mert végtére valóban "reddere
sensum, ,non verba" a lényeg; és a sensus vísszaadására, s arra, hogy ezt az ér
telmet, lelket hogyan adja vissza, mílyen hív hűtlenségekkel. milyen metaf'o
rikus áttételekkel, a rnás nyelv és képzetvilág mílyen más megoldásaival: 
ennek megitélésére mégiscsak a költő a hivatott; valószínűleg egyedül ő a hi
vatott rá.

S ehhez a legeslegvéglegesebb Zsoltárok Könyvéhez a szakszerű tudnivalók
mellett, amiket a rnostaní kiadás bevezetéseként igen világosan, érdekesen.
zsoltárokat meg'kedveltetően és megértetően mond el Szőrényi Andor, szerét
nénik olvasni magának a fordítónak a "bevezetését" is a maga rnűhelyébe és
élményébe: vaiNomását arról, rnít jelentettek neki a zsoltárok, mit a fordítá
suk - egyáltalán, szerétnénk minderről már a fordító és a kőltő szavát is hal
lani, bővebben és részletesebben, rnint azok a nagyon szerény és nagyon kurta,
fegyelmezetten szakszerű "megjegyzések", amelyekkel az 1922-es magyar Zsol
tárok Könyvét kísérte Sík Sándor.

Sok szempontot kellett figyelembe vennie, sok igényt kellett kielégítenie;
bizonyos, hogy ebben a legújabb Zsoltárok Könyvében az adott feltételek mel
lett a Iehető legtöbbet és legjobbat adta. "Minden fordítás egy bízonyos kornak
szól" - írta a fordító már említett "megjegyzéseiben"; de Sík Sándor nemcsak
megtalálta "a magyar zsoltárnak ma egyedül lehetséges versformáját", hamern
ebben a formában úgy szólaltatta meg a zsoltárokat, hogy az ő magyar psal
musaí bizonyára nem csupán egyetlen kornak szélnak. S ha életművét vesszük
szemügyre. annak pillérei közt míndig a legfontosabbak közt kell számon tar
tanunk egyrészt a Himnuszak Könyvét, másrészt a Zsoltárok Könyvét; mind
kettő jelentős, időtálló értéke modern műfordítás-irodalrnunknakis. S ahogy az
előbbiben a középkori vers sajátos. szavakkal-rlmekkel játszó muzikalításának
pompás eltalálását, úgy kell az utóbbiban külön méltányolnunk a nyelvi tel
jesítményt: azt, ahogyan megteremti a különleges magyar költői zsoltár-nyel
vet és stílust, rendkívül tapintatos, hagyomány-sugallta archarzálással, s még
inkább egy-egy szórendí, szókötési fordulatot, az ódonság zamatát adva versé
nek anélkül, hogy egyben régies is lenne. S ha az imént azt mondtuk, szívesen
látnánk viszont az 1922-es változat egy-egy "erőteljességét"az újban: egyben rá
kell mutatnunk az új, 1955~ös, s még inkább 1961-es változat fokozott nyelvi
érettségére, ama régihez képest nagyobb súlyára, zamatára, szánta aranyjá
nosibb ízességére; amannak - bármfly groteszkül hat itt ez a szó - kissé
"nyelvújításibb" (vagy stilromantakusabb) jellegével szemben emennek dús
kLasszicitá:sára; más szóval: az Úszi fecske költőjének kezenyomára.

•
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Két szép kötet, Az Úr vadászata (1943) és a Búvár (1947) után Rába Oyőrgy

hosszú időre elhallgatott; ha új kötetében, a Nyilttengerben a versek keltezé
sét nézzük: új és régrbb költeményei közt a csönd nyolc esztendős szakadeka
húzódik. Valóban néma volt? Vagy csak eldobta, .kedvetlenségében vagy fo
kozott igényességében, amit olykor-olykor írt? Vagy "magános, száraz éveimen
át - zuhantarn, mint az eső, olyan árván", ahogy egy 'régi, még 1947 előtti ver
sében írta? Mindegy; a hallgatás évei nem lehettek terméketlen évek; a költő,

aki nyolc év múltán rnegszólal, néhány szívszorítóan nagy verssel győz meg
arról, hogya régi, párás-bolyhos, sajátos anyágú Iíra költőjének ez a nyolc esz
tendő a benső meditációnak valami olyasféle pusztasága lehetett, ahonnét a
hivatottak megszikárodott inakkal, de megtelt lélekkel és megerősödött hang
gal szoktak visszatérni. Ami előtte van, abban néhol még mintha merevebben,
vagy rekedtebben, vagy bonyolultabban s éppen ezért problematikusabban
közölné a mondandóját; ami utána következík, 1957-től, abban nemcsak föl
tétlenül meggyőző, hanem néhány kiemelkedő versében a megrendülés ritka
élményével is megajándékoz (Egy 'katona története, Prágai hétköznapok, A
vak szobrai, üzenet a gyermekkorba). Az olvasó száimára, ha elmélyül ezekben
a valóban elmélyedést kívánó versekben, külön öröm és élvezet rátalálni a
fiatal Rába György kissé még fátylas elfogódottsággal remegő, de már oldottan
szálló dal-hangjának férfi-változatára (például az Utazásban vagy a három
kurta stróf'ája során nagy távlatokat fölvillantó Tihany leányában); vagy nyo
mon követni puritán dallamának kígyózását, ahol minden legparányibb modu
lácíónak, minden ritmusváltásnak nagy kifejező szerepe van, és funkcionális
jelentősége ebben a takarékos, Lényegre szorítkozó versszerkesztésben (például
az egyébként is kiváló Női képmás első szakaszában).

Négy évre huszonnégy vers: Rába György nem tartozik a spontán, köny
nyen reagáló és könnyen író költők közé. De ebben a ritka termésben (rnelyhez
hajdani Ikét kötetének válogatott anyaga és bő csokornyí, igen jó műfordítás

csatlakozík) ott találjuk legujabb líránk néhány maradandóan szép alkotását.

•
Kalász Mártonnak második kötete az ünnep előtt. A Hajnali szekerek fi

gyelmet keltő igérete után egy időre mintha megtorpant volna; úgy látszott,
az a sűmán zengő, költőileg harmonikus világ, melyben élt, talán új, nyersebb
élményekre, vagy talán azért, mert ő maga is ráunt túlságos símaságára, már
már problémátlan könnyedségére. hirtelen összetört; s ft költő egy JcicsH tájé
kozatlanul s egy kicsit riadtain kezdte keresni új eszközeit, a kifejezés új lehe
tőségeit. Bizonyára nem egyszerre találta meg őket; s annyira mrülte azt, ami
túl átlátszó, <hogy olykor az ellenkező végletbe esett: a túlzsúfoltságba, Az is
előfordul, hogy egy-egy sorát, sorpárját már-már erőltetettnek érezzük, a ké
pet, illetve kifejezését pedig keresettnek (például a Karácsonyi ének elején:
"Nyüg feszült az ádveIllti szelekre, - torsok hegyén búkdosnak tovább"); másutt
a képben túl sok van aihJhoz, hogy rrrímtegy "evidensen" hasson; az ábrázolás
nem emeli ki eléggé a megvilágftó lényeget; így aatán a színek egybefolymak,
s az egész egy kicsit kidolgozatlannak. kimunlkálatlannak hat (például a Csönd).
Talán ezek az "átmenet" versei; nem tudjuk, mert a költemények nincsenek
keltezve, legföljebb csak gyaníthatjuk abból, hogy a ~őltő "ec.set1rezelése" fo
kozatosan egyre folttalanabb lesz, de anélkül, hogy eredeti modorát elhagyná,
Különösen szép példa erre a Végül, malyben a kép teljes tartalmában tolmá
csolja a mondandót, de a maga képi mívoltában, s így is nő meg, válik mintegy
önmagánáll [elentősebbé, de mínden belebeszélés és magyarázás nélkül, éppen
képi teljességében és gazdagságában (olyasféleképpen, mint sokszor Rilkénél),
Még előfordul, 'hogy nem rnínden sort érzünk szükségszerűnek, ám ezek az
esetlegességek (például az Ablakban első szakaszának negyedik sora) egyre rit
kábbak; és kárpótolnak értük az olyan tömör, sűrűszövésű versek, rnint a
Délután, a szinte grünewaldí Stáció, vagy (valami parányi kis szabólőrinces

ízzel) a Gyilkosság.
Szép Ikötet az ünnep előtt; örömmel halljuk Kalász Márton kiérő férfi

hangját s örömmel tartjuk számon a legiÚjabb nemzedék java értékei közt igé
nyes líráját, melyet "a tisztaság elégít ki csupán".

*
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Első kötettől aligha várhatunk teljesen kiforrott .kőltészetet, és Gyurkovics
Tibornak első kötete a Grafit; az sem míndennapí dolog viszont, hogy egy eísö
kötetnek annyira meglegyen a saját színe-hemgja, mint ennek, Gyurkovics Tibor
tud és mer a saját szemével látni, sajátos. kissé ferde fénytörésben, parányi
groteszk torzírtással, melyben a játákos elrajzoltság sokszor csak valami "kis
matematikai" szornorúságot leplez (Táj, nővel). Ez az elrajzoltság nem szándé
kolt, s éppen ezért érezni hitelesnek. Ars poeticájábalIl mondja: "Nem akarok
érdekes lenni, - csaJk egyszerű, - a tárgyak éleihez - és szegleteihez hű. 
Bízonyosat akarok mondani, - mint a matematika, - bemérni magam az éj 
hadlatadba." S ez jellemző is rá: a tárgyak, dolgok "éleit és szegleteít" látja:
nem azt, ami síma és legömbölyített, hanem am, ami szögletes, fényre-árnyira
szétszabdalt, s ami éppen ebben a fölszeleteltségében, vagy furcsa megnyuj
tottságában árul el mivolta lényegéből valami sajátosat. kerek, harmondkus
látszaton túlit. AligJha véletlen, hogya kötet egyik legszebb és legjobb verse
Csontváryt "ábrázolja", s egy másik (bár kissé túlírva a végén) Utril1ót.

Talán ezzel a ,,groteszk" hajlammal magyarázhatní, hogy olyikor a kelle
ténél jobban kedveli a nyelvi és ritmikai ötleteket. Az Ilyen pillanatnyi tegye
Iem-ernyedések miatt van, hogy egy-egy verse meglazul. Alighanem ez az az
alkatából eredő kísértés, melyre legéberebben !rell ügyelnie. Ahol ezt elkerüli,
sajátos "groteszkja" olyan teljesítményekre képes, rnelyek egyéni hangjukkal
jóval túlemelkednek az "első kötetek" gyakran még tapogatódzó színvonalán,
rnínt például a Radnóti Miklós emlékének, a nyilván akartan Tóth Árpád lom
hább lejtésére fogott, s éppen ebben a hangszerelésében szerenesés Pasztell, a
Feleségemnek, az Idegenek, s az alapvetően festői látású és szerkesztésű k~ltő

festő-versei, a Dzsungel, vagy a már említett Csontváry. (Rónay György)

FILMEKROL. A l b a R e g i a. A kép, amely elindítja ezt a nyugtalanítóan
érdekes magyar filmdrámát, egyben szimbólum is: a sötét I1.I.tcán romokban he:'
verő házak, bombatölcsérek között magános f~rfi megy csüggedt, tétovázó lé
pésekkel. A történet az 1944145-ös történelmi esztendővá~tás idején, az emberi
~ég eddig legborzalmasabb háborújának drámai végnapjaiban, a kétségek, bi
zonytalanságok, eszmei és érzelmi zürzavar idején játs-zódik le. Nemzeti és
egyéni sorsoknak, népeknek és családoknak minden írói elképzelését föZüI
múló tragédiái sűrűsödnek egllbe ebben a dermesztő fagy és éhezés szenvedé
seitől a rügyfakasztó tavaszíg tartó félesztendőben. A "drámai ellentét"-et, az
érzések viharos váltakozásait maga az élet játszotta velünk akkor: a napok
rohan6 esetnénysodrása, amely a rettegés és halálfélelem, majd meg a remény
ség és az u;;ongó érzelem változásait zúdította ránk. Ez az apokaliptikus él
mény egy katonakórház és - benne és vele - egy szerelmes pár döbbenetes
jrontélménlleit vetíti föl azokban a hetekben, amikor a nácik kilátástalan har
caik utolsó csatáit vívták és nyomukban megjelentek a győzedelmes szovje.t
katonák. A film jellemábrázolása nem mentes a hibáktól, mert amennyire si
keTÜlt és emberien igaz az orosz katonalány !alaleja '(Tatjana Szamojlova ki
tűnő alakítása), annyira nem érezzük őszintének és indokoltnak az orvos (Gábor
Miklós) határozatlanságát a drámaian döntő percekben. Ha vannak is hibái a
filmszerűség és a jellemábrázolás tekintetében az új magyar játék'filmnek,
összhatásában azonban izgalmasan, erőteljesen és hitelesen érzékelteti az 19441
45-ös évek sorsformáló napjainak jelentőségét.

R i k s a k u l í. Thomas Mann írta egyik ragyogó tanulmányában, hogy II
füm rá mindig olyan hipnotikus hatással van, hogy valósággal gyermek.ká
lesz a nézőtéren; gyerme kké, akire teljes és zavartalan közvetlenséggel hat1lDJc
az érzések. Ennek a gyermekkéválásnak őszinte érzelemhullámai érintik meg a
nézőt a japán filmgyártás jeles alkotásainak, a Riksakulinak pergetésekor. A
japán filmipar produkciói ritkán jutnak el hozzánk, pedig ebben az ország
ban készül évente a legtöbb film - Amerika és India mellett -, ezek azonban
annyira tele vannak helyi utalásokkal, szimbólumokkal, hogy európai npző szá
mára érthetetlenek. Vannak azonban nemzetközi színvonalat elérő filmjeik és
ezek közül kimagaslik nemcsak filmértékeivel, de tanításának erkölcsi nemes
ségével is a Riksakuli, amely az 1958. évi velencei filmfesztiválon 11!ag1/díl;a.t.
kapott. A film hőse egy durva, erőszakos riksakuli, pálinkalebujok és vereke-
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dések hirhedtalakja. A "vad Macu" élete azonban egy napon megváltozik és'
ennek a változásnak, igaz emberré válásának érzékenyen finom megrajzolásá
ban emelkedik föl a film a művészi szép magasságába. A kuli egy sebesült
fiút talál az utcán, akit hazavisz szüleihez. A gyermek apja hamarosan meghal
és a lenézett, megvetett kuli magára vállalja az elárvult család gondozását"
eltitkolva szerelmét, amelyet a fiú anyja iránt érez. Most már a ezeretet és
önfeláldozás parancsa irányit ja életét, amely szebb, igazabb lesz. Ennek az ál
dozatos szeretetnek visszautasítása érleli meg végül élete tragikus befejezését.
A filmnek hernadhatatlan. érdeme, hogy a szentimentális. majdnem banális
mesét a mű társadalmi összefüggéseinek és mondanivalójának oszthatatlan
egységévé tudja összefogni. Nem akarja tanulságát mindenáron megmagyaráz
ni, csupán fe lviHantja a nagy és döntő érzéseket, amelyek életutakat változ
tatnak meg. A szeretet és áldozatosság - amelyből olyan kevés van a földön 
romantikus költőiséggel, a lényegtelenen túlmagasodva emelkedik ragyogó
szimbólummá a filmben és fénye átárad azoknak a lelkébe, akik részesei a
filmelőadás meginditó élményének.

A g y ű l ö l e t á l d o z a t a. A film nem szorul arra, hogy közvetítőt ke
ressen a tömegek felé. Valamennyi művészi megnyilatkozás között első helyen
áll abban a tekintetben, hogy kapcsolatai közvetlenek és elevenek a közönség
gel. Mégis vannak témlik, amelyek a vonzó tálalás ellenére sem tudják fölkel
teni a tömegek érdeklődését. De ennek. éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk olyan
kérdéseknél, amelyeknek mai életünkkel érintkezési feliiletei vannak, amelyek
nek megoldása a ma problémái közé tartozik. Ebben a friss aktualitásban ta
lálkozik a néző fokozott érdeklődésével a jeles angol szines film. A gyűlölet

áldozata, amely a faji megkülönböztetés, a faji gyűlölködés napja.inkban any
nyiszor - és sokszor véres eseményekkel - szereplő problémájával foglalkozik.
A film gyorstempójú eseményei egy fiatal lány meggyilkolása körül peregnek.
A rendezés mellőzi a bűnügyi filmek kinálkozó "izgalmas" jeleneteit, csupán a
fé'nyképszerűség hallatlan objektivitásával és életközelségével döbbent rá a
faji gyűlölködésnek olyan jelentkezéseire, amelyek egészen a legvégsőbb kö
vetkezményig: a gyilkosslÍgig is vezethetnek. (Ujlaki Andor)

KÉPZOMűVÉSZET.Mattioni Eszter a Csók Galériában rendezett gyűjte

ményes kiállításán 28 olajképét, 261temperáját és 8 hímeskövét bocsátotta köz
szemlére. Az egyíkorí Rudnay-tanítvány messzíre elhajlott mestere valóságlátá
sától, de az ő izzó magyarságának éltető szuggesztivitását kitörö'illletetlenill, 'V'i
lágító mécsesként hordozza szívében és képzeletdús színeiben, játékos vona
laiban, dekoratív hatású kompozícióíban félreérthetetlenül jelzi hovátartozari
dóságát, mínt legtermészetesebb életmegnyilvánulását. Érdeik1ődését kezdettől

fogva a muráüs díszítés kötötte le. Az architektonekus szerkesztés, a zárt tér
ben való elrendeződés, a freskófestés és a mozadképítkezés vonzotta képzeletét.
Saját maga jött rá a 'hímeskőábrázolásra, meldyel az ország határain túl is,
megbecsüls nevet szerzett. Hímeskövei érdekességüle melfett igen változatosak,
:qnornak, művésziek és a l~ülönbözőbb igényekhez bámulatos sokoldalúsággal
alkalmazkodók, Szolgálhatnak fényűző díszítésül, vagy szerény szobadísznek.
Készíthetök féldrágakőből, márványzúzalék.ból, majolikatörmelékből, üvegcse
repekből, színezett cementből, dúsított kátrányból. sőt műanyagból is. Mattioni
Eszter ebben az egyéniségére szabott műfajban emelkedik ki és alkot vonzón
szép műveket, amelyek a maguk nemében nőies jellegük finomságaival hason
lóan eredetieik, IffiIiilt Ferenczy Noémi felejthetetlen szőtteseí. Virágcsendélete,
Feketeruhás öregasszonya, Galambjai, Arató leánya, Fiatal paraszt párja: szem
gyönyörködtető színösszhangjuk mellett IkOlffipoziciójuk 'kellemes kiegyensúlyo
zottságával is hatnak. Festményei túlnyomó részbenelőtanu1mányoknaka sze
repét töltilk be Ihímesköveiihez és ha nem, pihentető elkalandozások benyomását
keltik. Szórakoztató látványosságszámba mennek, kifejezetten szebadísz-jelle
gűek és főként azzal hatnak, hogy azonnal, az első szempillantásra megragad
ják a figyelmet, hogylhangulatot teremtve, szerenven eltereljék a néző tekin
tetét másra, akármire, miután megtették feladatukat, hogy hozzájárultak vala
milyen 'kedvező légkör ikiialakításáihoz, szíves társas együttműködésre.
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Andrássy Kurta János szobraí a Műcsarnok kamaratermében egy őstehetsé

gű szobrászművész érett kibontakozására derítenek fényt. A tJz éves korában
elárvult kőművesnapszámosküzdelmes vívódások után safát önerejéből fejlesz
tette ki művészegyéníségét.Hajlítnatetlan, kemény jellem, aik:it a sorscsapások,
mellőzések, megnemértések harcra, ellenállásra edzettek és arra szorftottak,
hogy bátran és elfogulatlanul szembenézzen önmagával, leszámoljon a hiúság
és az önámítás mértéseivel és csak egy urat szolgáljon, hitének, lelkiismereté
nek, belső sugallatainak parancsait követve. Távol a tülekedés zajától, elvonult
magányában dolgozik rendületlenül, megszállottan. A körplaszttkában nincsen
ma neki e hazában pm-ja ! Egész alakot olyan magától értetődő természetesség
gel életrehívni, megjeleníteni, állva, ülve, fekve, guggolva, vagy meggémberedett
tagokikal magébamerülve, vagy alvásból fokozatosan ébredezve és kínyújtóz
kodva: magyar szebrásznak még rajta kívül alig sikerülhetett. Mailolra kell
gondolnunk, és a nagy francia szobrászokra, amikor tökéletes élethűséggell meg
mintázott szobraíban gyönyörködünk. Szobortestjei szinte lélegzenek és annyi
ra a helyén van rnindenegyes porcikájuk, hogy bármely oldalról szemléljük
őket, mindenütt rnegbontatlan, teljes az összhang, és ha gondolatban, pusztán
ötletből egy-egy vonalat, görbületet elhagynánk. módosítanánk, vagy máshová
igazítanánk, a test valószínűleg feljajdulna fájdalmában, ha megszólalhatna,
Medgyessy szebrain kívül még nem éreztük magyar szobroknál ezt a [átszi
könnyedséget és azt a pajzán szuggesztíót, hogy hirtelen, ha kedve tartja, meg
mozdul a szobor és lelép az állványról. És rnínél tovább, minél elmerültebben
nézzük e szobrokat, annál 'inkább megbarátkozunk velük, annál többet valla
nak alkotójU!król, a népével azonosuló aggódó szeretetéről, szellemének magasba
szökő áhítatáról és mélységes alázatáról. végsőfokon törihetetlen istenhitéral.
Van egy lantot pengető leányalakja (Zene), imádkozó apácának is gondolhat
nók: művészet és vallás összeolvadása. Monurrnentális hatású az Alföldi szfinx,
egy mozdulatlaságba merült ü~ő nőalakja, bamba, aluszékony, de ugyanakkor
ravasz ésa Iegkísebb neszre is felserkenó nézéasel. Mintha az elhanyagolt, ma
gára, s veszníhagyott, butításnak 'kiszolgálitatott népet jelképezné vádolón és
számonkérőn, de egyben kírobbanö erőtől feszült mcedulatlaságban félelmetes,
kihasználatlan és roppant lehetőségeket sejtetve. Ebben a szoborremeklésben a
diadalmas magyar jövő szímbólumát látom. - Az utánozhatatlanul egyszerű

nek, természetesnek ható és mégis szerfölött bonyolult ülő eLlhelye7Jkedésben
ábrázolt másik nőalakjában. melynek a Gond címet adja, ugyancsak szírnbo
líkusan mutatja ibe 'az igazi igát húzó félnek, az asszonynak a sorsát, akit a gond
szaggat, kedélye azoniban töretlenül derűs, szinte enyelegve huncutkodó, míalatt
roskadozik a vállalt felelősségtőlés megterheléstől. Gyönyörű kiifejeres. Együtt
érzése a nőkkel megnyilvánul például abban js, hogya Munka cimet viselő,

verejtékező testtartású fígurájában nem férfit, hanem nőt ábrázol. Úgy hat ez
a kis szobor, mint figyelmeztetés, legyünk kíméletesebbelk, résztvevőbbek a
gyengéd nemmel szemben. - Van érzéke a humor, a jóízű megnevettetés iránt
is. Zsuzsánna című szobra például, hajtancseit kétfelé húzgáló bájos nőábrá

ján: a hozzá képzelt 'bibliai véneket csúfolja ld ellenállhatatlan kedvesség
gel. Falubolond-ja a falu légkörét árasztja hamisítatlan hitelességgel, ebben az
élő figurában, melyet kíméletlen őszinteséggel, de részvéttel jellemez, érzékel
tetve a viháncoló, összesereglett gyermekhadat és a házak előtti padkalcon ko
moly szótlansággal ülő véneket is. Bájos és szuggesztív a Nausika is, jelezve,
hogy múltbaszálló, megjelenítő képzelete js élénk és fogékony. Mindközt azon
ban legjobbarn a Nő gyöngysorral emelkedik kí. Egész nőalak ülő helyzetben.
Á mésikőbe álmodott jelenség rnozdulatlan súlyosságában annyira könnyed
nek, szinte Iepkeszárnyúnak hat, hogy egészséges, jólfejlett ízomzata, karcsú
nak se rnondható, jó húsban levő testi mívolta ellenére is, libbenni, a földtől

elszakadni látszik, hegy hirtelen tovatűnjék. mínt egy szép látomás. Aki ilyen
szuggesztióra képes, az őstehetségű, vérbeli szebrász és mert célkétűzéseí mély
ből, az anyaföldből, népének szeretetéből erednek, nagy szobrász is.

A "Május l"-mozi előcsarnokábankétsoros üvegszekrényekben. eléggé nem
dicsérhető pedagógiai ösztönnel, reklámcédulák és plakátok helyett képzőmű

vészeti alkotások vonják magukra a várakozó, vagy a szünetben fel-alájárkáló
közönség figyehmét, Akarva-nemakarva, még a céltalanul bámészkodó szem is
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olykor-olykor rá-rápislog egy-egy képre, kedvet kaphat, hogy ihol>szabban né
zelődjék, még csak ki sem fáradihat a 25-30 képből álló tárlat megtekintésé
ben. Esetleg egyesekben az ilyen kiállítás 'komolyabb érdeklődest is kiválthat
a képzőművészet nagy mcstereinek megismerése iránt. Sinkó Károly nagy
marosi képeit állította ki. Felerészüket a franciák által meghonosított és Szőnyi

által is kedvvel alkalmazott guache-technikával késattette. a helyszínéri örö
kítve meg nyári s őszi tájhangulatadt, felerészülket pedig a Iombjavesztett téli
tájról jegyezte fel lazított tussal. Sinkó kitűnő rajzkészségével már főiskolás

korában, ösztöndíjakkal jutalmazottan kitűnt és a grafika különböző területein
sikeresen dolgozott. Hazai és leülföldi kiállításokon vesz részt és keresettek.
megbecsültek a plakátjai, könyvillusztrációi, akva.relljei,guaC'he- és tempera
munkáí. Nagymarosi képein II legszembetűnőbbés egyben a legvonzóbb vonása,
hogy hitelesen, jótsmerösként ábrázolja ennek a sajátos helyi jelleggel, más
tájjal alig összetéveszthető arculattal bíró Dunakanyarnak háztömbjeít, fa
csopontjatt, a visegrádi hegyekre nyíló kdlátását, színte a légkörét, az egevel és
a földjével együtt. Vannak visszatérő témái, mínt a Cigánysoron. Ugyanaz a
környezet, ugyanaz a feljáró, kíszögelléseível, sarkaival és sokat tanulmányozott
hangulatával és mégis, míndíg talál az újabb megoldásban váratlan, meglepő

részleteket, új színeket, más nézőpontot és izgalmas fejlődési lehetőséget éret
tebb, mélyebb, teljesebb megfogalmazásra. A visszatérő témák után arrnál fris
sebbnek hatnak az egészen új benyomások, az ismeretlen, még ki nem tapasz
talt részletekkel és csak az újonnan Izlelgetett tájhangulati elemelkkel. Nem
mondhatunk nagyobb dicséretet Sinkó képeíről: első látásra is, és hosszabb
szemlélet után is tetszenek. Nem hivalkodó, őszinte, meghitt vallomások az el
fogulatlan természetszeretetéről(Haits Géza)

•
Vidovszky Béla kiállítása. Az 1883-ban Gyomán született Vídovszky Béla

újabb festményeit mutatta be a Váci-utcai Csók-galéria. A művész, akinek
egyik mestere Ferenczy Károly volt, sOlkáig dolgozott a művészettörténebíleg

oly jelentős szolnokí telepen, s tagja volt a Szinyei Társaságnak is, amely a két
háború kÖ7JÖtt művészeínk legjavát gyűjtötte egybe.

Vidovszky a naturalízmnshoz áll közel, de mindenkor ízlés, szeHemi elő

kelőség, szerénység jellemzi munkáít. Sokan talán avatagnak mondják rnűveít,

azonban aligha van igazuk, rnert rnínden stílus érvényes és akceptálandó, anne
Iyet egy művész őszintén, komoly hittel és becsületesen képvisel egy életen ke
resztül. Finom enteriőrjei a végi korok szorgalrnas és érdemes klsmesteveit idé
zik, szíglígetí, fraknói, tatai tájképei. római, velencei, genfi városképei is ld
tűnnek mesterségbelí korrektségükkel. Egy hOSS71Ú festői pálya felhalmozódott
művészí tapasztalataí nyilvánulnak meg "Sümegi templombelső Maulbertsoh
freskókkal" és "Csók István rnűterme" cimú vásznain.

'Dhomas Mann abban az előszavában, amely a József-tetralógia egyikötetes
amerikai kiadása előtt jelent meg, hitet tesz a "jó, becsületes munka" rnel
lett: ,,mert kereskedő fia vagyok, alapjában "'éve hiszek a mínőségben". Ilyen
fajta tartósságot - melynek pillérei tisztesség és művészí mínőség - érzünk
Vidovszky Ihalkszavú festészetében is. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B a r t ó k: Z e n e, H o n e g g e r: D á v i d k i r á l y)
A Bagyzenekari Bérlet utolsó előadásán a XX. század leglényegesebb alkotá
sai közül kettőt szólaltatott meg Ferencsik János vezényletével az Allami Hang
'Versenyzenekar és a Budapesti Kórus (karigazgató: Forrai Miklós). Két szem
pontból is érdekesnek igérkezetta hangverseny. ~z egyik: napjainkban egyre
fokozott érdeklődés és viták kísérik századunk zenéjének fejlődését, és mó
dunkban voU személyes benyomások alapján képet formálni annak két jelleg
zetes alkotójáról: Bartók Béláról és Arthur Honeggerről. A másik (ami nagy
jából az előzőhöz kapcsolódik): végre mi is egyenrangú vetélytársként kapcso
lódunk bele la világ zenei életébe, amikor a külföldi szinte elkoptatott művek
legjelentősebbjeit hazai hangversenytermekben is megszólaUatjuk. Az persze
kevésbé örvendetes, sőt, nagyonis szomorú, hogy Bartók is ebbe a kategóriába
tartozik. Tény ugyanis, hogy mig külföldön nincs olyan hét, amelyiken vala-
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melyik 'jelentősebb múvét elő ne adnák, addig nálunk örömünnepnek számí.t
minden felhangzó Bartók-mű. Nem is beszélve a lemezfelvételekrlll: Csak pél
daképpen emlitem meg, hogyahanglemezboltokban már régen kapni lehetett
a lII. zongoraversenyt - szovjet lemezen, hazai felvétele azonban csupán az
elmúlt évben lett hozzáférhető. (Itt emlitjük meg hálás szeretettel elsősorban

Ferencsik János, Fischer Annie, Török Erzsi, Zemléni Kornél és a TátraiJ
vonósnégyes nevét. Ok voltak az elsők, akik valóban inemzetközi színvonalon,
áldozatot nem kímélt'e gyűjtőtték a Bartók-zene híveit.) Oszintén örülünk,
hogy az idei ünnepi évben végre megváltozott a helyzet és egyre-másra hang
zanak fel élményszerű Bartók-hangversenyek. Mert a Bartók-muzsika sikere
ma már nem a közönségen múlik. Éppen a Zene hatalmas sikere igazolja, hogy
a "nem értem Bartókot" jelszó már inkább erőltetett különcködés.

A húros, ütőhangszerekre és cselesztára írt Zene 1936-ban született. Ugyan-
abban az évben tehát, amelyről József Attila, a nagy költőtárs ezt írta:

Tudtam, hogy ősz Zesz s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

És talán még nagyszerűbben érezteti az esztendő hangulatát Radnóti Miklós:

És holnap már lehet,
hogy utolszor tétováz ajkadon
elillanó lehelleted
s halott arcodra sávokat
a hulló bombák árnya von. (Decemberi reggel)

Bartók művészetének elemzői szinte kivétel nélkül egyetértettek abban,
hogy a Zene "felszakít ja a zenei klasszíka korlátait és az arhaikus világot tár
ja fel". Sőt, Demény János, a bartóki életmű kitűnő ismerője, így egésziti 'ki
ezt a gondolatot: " ... Bartók ... levonta a világkrizisnek a fehéremberfaj szá
mára legtragikusabb következtetését - azt, hogy a fehér emberiség (a színes
Icuiturák történetutániságába zuhant és ezzel, pszichológiailag, színes ember
jajtává vált-, meg merte mutatni azt az egyedül járható belső utat, amelyen
ma bárki elindulhat az első idők felé, atörténetelőttiaranykorba." Nos, kétség
telen, hogy a Zene lefojtott levegőjében ez a gondolat is benne ~vibrál. Mi azon
ban még valamit ott érzünk a műben, s ez a valami nem objektív kiszűrés. ha
nem inkább valami elementáris erejű, rémült sikoltás. Ugyanaz, ami az imént
idézett versek hangulatát is nehézzé, kietlenné teszi. Bartók alighanem ugyan
úgy megérezte a "holnap hulló bombák tragikus árnyát", mint Radnóti, ő azon
ban másként védekezett árnyékuk ellen: úgy, hogya primér zenei elemek vilá
gába menekült előlük. A bombázók víjjagása és a lehulló bombák robbanása
azonban oda is nyomon követte. Azt hiszem, a harmadik tétel csúsztatott, si
koltó hegedű glissandói mindenkiben felkeltették a háborús évek emlék€it,
amikor újra és újra feljajdult a szirénák szava. Ez a szörnyű sikoly még Ame
rikába is elkísérte Bartókot. Agatha Fassett írja le könyvében azt a jelenetet,
amikor látogatást téve egy kőbányában, belecsöppentek egy légiriadós gyakor
latba. Amikor végetért a gyakorlat, " ... Bartók semmit sem szólt. Csak a
vacsoránál vettem észre - folytatja az írónő -, hogy nagy nyugtalanság fog
ta el. Szeme rémületet fejezett ki, vakon meredt elő sápadt arcából". A két
asszony (a másik a felesége volt), igyekezett megnyugtatni. "Ez csak gyakorlat
volt" - mondogatták. "Nekem igazi volt - válaszolta csendesen -, igazi és
iszonyatos. Összeomlott a bánya minden köve, házak omlottak be, ablakok csö
römpöltek, emberek, állatok temetődtek alájuk. Egyetlen kődarab elég ahhoz,
hogy civilizációt pusztitson. De az a sziréna embermilliókat siketített meg, át
verte a szívüket, miközben a hulló bombák alatt futottak, a pusztulás könyör
telen, mindent összezúzó parancsára. Háború van, hullnak a bombák, ebben a
percben éppúgy, mint az előbbiben, valahol, de valahol mindig, s most már
nincs menekvés." Igen, ami a Zenében még mint csak rémült sejtelem élt, az a
valóságban sokkal borzalmasabban öltött testet.
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A Zene magában hordozza azonban a megoldás kísérletét is. Formailag: a
kromatikus fúgatéma diatonikus visszatérítésében és tartalmilag is, - de erre
feleljen ismét a költő: '

O, költő, tisztán élj te mosi,
mint a széljárta haoosok
lakói s oly bűntelen,

mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

(Radnóti: Járkálj csak, halálraitélt)

Igen, ilyesféle a megoldás kísérlete Bartóknál is. S hogy sohasem lehetett
átélt valósággá, annak az is a magyarázata, hogy Bartók lelkében nem farkas
lakott (Radnótiéban sem), hanem érző, humanista szív dobogott. Milyen meg
rázó Agatha Fassett egyik-másik szemléletes leírása arról, hogy Bartók meny
nyire szerette a természetet. S mennyire szerette volna az embereket! Az em
berek azonban (legalábbis egy részük) - farkasok voltak. S ezért menekült
vissza a zeneszerző egy primér, történetelőtti időbe, amelyről az odavágyó köl
tészet is annyit regél, kezdve Vergiliustól, egészen Radnótiig. Együtt sírtwk,
vissza azt a kort, amikor a farkas és a bárány együtt legelészett, a fák önként
ontották virágaikat s a föld műveletlenül isM .termést !hozott. Ha 'mindez
szószerint véve irreális is, jelképesen igenis megvalósítható, sőt meg ískell
valósítanunk. Bartók művészete és a Zene tanulságai is erre tanítanak ben
nünket.

A Zene nagyszerű tolmácsolása után kicsit halványnak, színtelennek érez
tük a Dávid király megszólaltatását. Lehet, hogy azért, mert a drámai zsoltár
leszűrt. optimista végkícsengése nem kavar olyan mély hullámokat, mint a Bar
tók-mü komplex kérdései. Szerintünk azonban azelőadással is valami baj volt:
Ujlaky László, a prózai szöveg megszólaltatója nem tudta feledtetni Básthy
Lajos hatalmas orgánumát és nemes pátoszát, az énekesek pedig (a Sándor Ju
dit helyére áldozatosan beugró Werner Mária, Tiszay Magda és Szabó Miklós)
noha dícséretesen helytálltak, nem teremtettek igazán forró atmoszférát. A
nagy pillanatokat ezúttal a kórus és zenekar szereplése jelentette. KüZünöskép
pen a záró Allelujában. De van a Dávid királynak még egy parányi hÚbája.
Erről így ír a szerző, Honegger. "A Dávid király meghallgatása nem kelt már
élénk visszhango t bennem. Egy kicsit unatkozva hallgatom s megpróbálom
megkeresni az erényeket a hibák között. (Némi túlzás !) A Dávid király letnia
gyobb hibája abból adódik, hogy manapság oratóriumként játsszák, holott ere
detileg színpadi zenének született, egy dráma kísérőzenéjeként."

1921 legelején René Morax,a Thétitre de Jorat egyik ,alapítója, levélben
kérte meg Honeggert, írjon zenét Dávid király történetéhez. "Anélkül, hogy
felmértem volna a rám bízott munka fontosságát, örömmel elvállaltam, mivel
a téma nagyszerűenmegfelelt egy olyan bibliásnak, mint én vagyok." Annál is
szívesebben vállalta el Honegger a megbízatást, mert nagyon tetszhetett neki a
Théatre de Jorat érdekes kísérletező-munkája.Az Alpok lejtőjén alapított szín
házban rendszerint műkedvelők előadását élvezte a közöns«g; haJ magas, hol
kevésbé magas színvonalon, de nem egyszer meglepve, elismerő szimpátiával.
(Színrehozták pl. Gluck Orjeuszát is.) Aztán jött a háború s annyi más mellett
a kis színházat is elsöpörte. És csak évekkel később nyították meg újból 
éppen a Dávid királlyal. "Diákok, parasztok és hivatásos művészek vettek részt
közös örömünkben - írja Honegger. Három festő készítette a díszleteket és
jelmezeket: Jean Morax, Cingria és Hugonnet. Huszonhét képből állt a darab,
- s valódi szekereink voltak, amelyeket valódi lovak húztak. Erőfeszítéseinket

siker koronázta."
Honeggernek két nehézséggel kellett megbírkóznia. Az egyik a szitüe el

képzelhetetlenül rövid határidő (alig 2 és fél hónapja volt a zene megkompo
nálására), a másik a színház zenekarának meglehetősen furcsa összetétele: mind-
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ŐSSze egyetlen vonóshangszeT'Ük volt, egy árva nagybőgő. Honegger megu el
vállalta a feladatot II, noha a bemurot6 nem hozott nagy sikert, ez volt az első
...igazi kiugrása". Hamarosan részleteket játszottak belőle az Annecy-le-Vieux-i
templomban és Honeggernek át kellett hangszerelnie, mert mindenütt oratóri
um-formában akarták: előadni. Ekkor került a oorabba a prózai szövegmondó
és ekkor alakult ki az oratórium, vagy ahogy Honegger 7JWndja: "drámai zsol
tár" mai formája.

Dávid király történetét jól ismerjük az Ószövetségból. És éppen a bibliai
történet iSmeretében ragad meg bennünket, .hogy Honegger mennyi invenci6-val
éli ujjá az ott megírt eseményeket. A Dávid királyt hallgatva feltétlenül iga
zolva látjuk a szerző önvallomását, t. i. amikor "bibliás" embernek nevezi ma
gát. És hitelt adunk Alfred Collingnak, aki a jelen század egyik legvanásosabb
zeneszerzőjeként említi Honeggert.

Azt már valószínűleg a hajszolt tempó rovására ken írnunk, hogy a mű

egésze nem kelt egységes benyomást. Itt-ott elnagyolt, vázlatszer'Ú, m.áautt vi
szont részletező, szinte unalmasan aprólékos. A Frigyláda előttí ünnepség raj
za, az Alleluja-fugato és a Dávid halála c. rész azonban vitathatatlan remek
mű, a zeneirooolom halhatatlan alkotása. És még egy nagy tanulsága van a
Dávid királynak, melyet Szelényi István fogalmaz meg nagyon finoman és
találóan szép ismertetőjében. Való igaz: Dávid parittyája nem csak a valóságos
Góliátot terítette le, hanem jelképesen a kiábrándult Európa nagy életundorát,
1921 művészeti, erkölcsi és társadalmi nihilizmusát is. Hogy ebben a másilll
harcban is a Biblía segítette győzelemre Honeggert, az csak azt mutatja, hogy

..a Szentirás a hívő ember örök erőforrása marad. (Rónay László)

NEMZE11KÖZI FüTOKIALLfTAs. A Magyar Fotóművészek Szövetsége az
Ernst múzeurrnban rendezte meg la 4. Nemzetközi Művészí Fényképkiállítást.
A 'Világ fotóművészeinek ez a lassacskán hagyományossá váló seregszemléje a
képek mennyísége és a származási országok sokfélesége tekintetében ezúttal
:sem maradt el a régebbíektől, hiszen 36 országból közel 4,000 képet küldtek be
és a zsűri a ihatabmas anyagnak rníntegy tized részét találta alkalmasnak a
kiállításra. Már nehezebb lenneegyérrtelmű igennel válaszolni arra a kérdés
re, vajon a kiál1ítás rnűvészí színvonala is elérte-e akárcsak a legutóbbtét is.

Ma már 'bízvást eldöntöttnek tekinthetjük azt az egy időben sokat 'Vitatott
kérdést, hogy önálló művészet-e és rnűvészet-e egyáltalán a fényképezés. Még
ez az inkább közepes színvonalú kiállítás is kellő .mödon bizonyítja, hogy a
fotózás régen kinőtt már nemcsak a családi albumokból, de az igényesebb rí
portszerű regísztrálásí feladatokból is. A technika, az optika és a vegytan se
gítségével új és nagyszerű lehetőséget adott a kezünkbe a mínket körülvevő

valóság megragadására és ábrázolására. l!:s aki művészként él ezekkel a lehe
tőségekkel, éppúgy sokat el tud rnondaní nekünk a világról, a természetről, az
emberekről, lelkileg gazdagítani tud minket és szebbé teszi életünket, mint
akármilyen másik művész, Mégha korlátozottabbak is a lehetőségeí, mint a
hagyományos művészetí ágaké,

A 4. Nemzetközi MűvésziFényképkiálldtásfő hiányossága az volt, hogy még
mesterségesen is korlátozta a rnűvészi kifejezés lehetőségeit, amikor megszabta
a bekilldendő képek ,tematikáját. Bármennyire rokonszenves gondolat is azt
kérni a világ fotosaitól, Ihogy "HétköznapOIk - ünnepnapok" címmel a mai em
ber feszültségelokel. nyugtalansággal és kétségekkel teli életét mutassák be (a
program szerint optimista kícsengéssel), ez szűkségiképpen a riportkép irányába
tolta el a kiállftásra ikerülit anyag [ellegét, Nem arról van szó, hogy a fényképe
zésnek nem lehetne fő témája az ember, hdszen mínden ábrázoló művészeté

az. De talán helyesebb rábízni magukra a művészekre, hogyan közelítik meg
ezt az évezredele óta örök témát, amelytől úgysem tudnak szabadulni. Ha a
kiállítás rendezősége az ún. "formalisztikus" megoldásokat akarta Hyenmódon
elkerülni, azok kiküszöbölésére bőséges alikalma lett volna a zsűrizésnél. ahol
amúgy is mímdössze tíz százalékát kellett a beküldött anyagnak kíválogatni.
Kár volt viszont aféma-elöírással kírekesztení egy sor olyan, a rnűvészí fény
képezés immanens adottságaíból eredő megoldást, amilyenekben a legutóbbi
kiállításnak különősen keleti anyagábangyönyöl'Iköcllhettünk. Annál is inkább,
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mert hiszen a jó szemmal meglátott táj és környezet, sokszor ugyanannyit el
mond a benne élő emberről, míntha őt magát ábrázolnánk.

Mindez persze nem jelenti azt, hogya mostaní kiállítás is nem örvendez
tetett meg néhány felejthetetlenül szép képpeL Mégíha azok éntékelésében nem
is egyezik meg a véleményünk míndenben az aranyérmeket odaitélő zsúriével,
amely a jelek szerint inkább a riport értékű képeket juta1Jmazta. így például a
csehszlovák anyagból kitüntetett Bahensky: "A döntő pillanat" inkább csak fi
nom humora miatt érdemel figyelmet, rníg az ugyancsak csehszlovák Doskocil:
"ll;jsmlkai utazás"-a a legmagasabbrendű fotóművészet gyönyörű darabja. Né
hány egészen egyszerű elemből finom, artísztákus képet szerkesztett a finn
Pitkiinen: "Munkás" című alkotásén. A holland Dalsheim: "Egész nap mennek"
című képén öt apáca alakját látjuk teljesen szürke háttér előtt, míntha lebeg
nének; mély szimbolíkájú, nagyon szép kép. Kiemelkedik az európai anyagból a
portugál Paixao: "Öregasszony"-a, a román Hoeffer: "Hegesztő"-je, a szoviet
Tyihonov: "Február"-ja.

A fényképezés igazi művészeinek bizonyultak ezúttal is a keleti országok
fotósai. Az indiai Rao: "Kettős portrév-ja talán az egész kiállításnak legszebb
darabja volt. A kínai Tchan Fou Li: "Hajnalban"-ja a leheletfinom kínai tus
rajzok emlékét idézi. Teljes egészében kitűnő a malájföldi anyag.

Hamis úton járnak viszont érzésünk szerint a technikai trükkök igénybe
'vételével a graükával kacérkodó osztráik fotósok. A munkájuk egyáltalán nem
meggyőző.

Kisebb számban színes képek is szerepeltek a kiálLításon. De bármilyen tö
kéletesek legyenek is technikailag, úgy látszik, a művészí fényképezés igazi
területe továbbra is a fekete-fehér kép marad. A színes kép a maga tarka
ságával míntha rkiszaladna a művész ellenőrzése alól. Viszont egy nagy hiva
tása lehet: ·kiszoríthatja a naturalista giccs festészetet, mert ennél sokkal szebb.

Külön teremben szerepelt a magyar anyag, amely ezúttal örvendetesen
jobb volt a legutóbbi kíállftáson látottnál és egyenrangú volt a külföldiekkel.
Bojár Sándor rnéltán kitüntetett "Alkohal"-ja mellett ki kell még emelni
Petrovits László: "Műteremben"-jét és Czeizing Lajos: "Tél a Balatonon"-ját..

(DoTomby Károly)

EMLÉK ll;S ll;LET A MOHACSI TEMETO TAJAN. Mint ismeretes, Baranya
megye tanácsának anyagi támogatásával és a sátorhelyi állami gazdaság meg-

. értő segítségével az elmúlt nyáron ásatások indultak a tragikus emlékű mohácsí
csatatér felkutatására. A kutatást a pécsi Janus-Pannonius múzeum főigazga

téságának támogatásával Papp László régész vezette nagy lelkesedéssel.' Eddigii
kutatásai országos érdeklődést váltottak ki, s miként a napilapokban is olvas
hattuk: "fiataldk és öregek, diákok és munkások seregestől keresték fel Mo
hács táiát, hogya rnunkálatokat figyelhessék".

A pécsi régész több munkatársával hónapokig ásatta, mérette, fényképezte
él roppant rnezőséget, amelyen 1526-ban ,,Szent János fővételének napján két
óra alatt tönkreverték Magyarországot Szolimán császár hadlai". A kutatás
során két tömegsírt találtak, de ezek rnellett leginkább az egykori földméré
sekben szereplő 123-asmagaslatot keresték. A mai feltevés szerint ugyanis az
ütközetnek nem északkeleti, hanem kelet-nyugati irányban kellett lezajlania,
valamivel lejjebb, mint ahol az említett két sirt felásták. Ennek a magaslat
nak megtalálása nyilván felderítené azt is, hogy Brodarics István püspök-tör
ténész, az egykoru szemtanú leírásában szereplő Földvár és Kerekegyháza köz
ségek merre is feküdtek akkoron, hiszen eze!k: körül dúlt a két órás ütközet ...
A megtalált tömegsírok azt látszanak bizonyítani, hogy eltérően az eddigi fel
tevéstől. a csata nem a rnohácsí rnezőn, .hanem a mai Nagynyárád község hatá
rában zajlott le. És ezt a véleményt nagyban igazolja a falu mezőmek zavar
talan síksága, mely olyan síma a bástyafalként húzódó nyárádi dombhát - az
egykori Duna-meder - előtt, akár a gyúrótábla. míg Morhácstól északkeletre
enyhén halmos és emelkedő a táj vonala. Hogv a eírokban bajor és cseh pénz
érméket találtak, színtén az új felfogás' helyességét támasztja alá, csak éppen
Kerekegyháza és Földvár községek hdányoznak és a 123-as magaslat. De a táj
néma és az egykori községek határa nyomtalanul beleolvadt a közeli falvakéba
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és az untalan változó dunai és drávai ártérületek mocsaraiba. Egy kitűnő pecsr
történész, a Dunántúli Tudományos Intézet tagja, Ruzsás Lajos észrevétele sze-
rínt: "Vissza kellene állítani a táj középkorí képét, talajtani vizsgálatok segít
ségével megállapítani, hogy hol volt erdő és hol volt mocsár, a'kIkor előtűnhetne

az egykori csata helye, a 123-as magaslat és a két község. Kerekegyháza és
Földvár."

E fárasztó de nem eredménytelen kutatás után járva azonban nemcsak a
halálmező gyászos történelmi emlékei kínálkeznak gyűjtésre, a huszonötezer
harcosnak, papoknak, katonéknak tetemei, KaIllizsai Dorottya tömegsírja, hanem
ugyanúgy a körülötte zajló, erősödő, forró mai élet is. Hiszen akár megtalál
ják teljes bizonyossággal azt a helyet, Mohács tragédiája nem lesz sem na
gyobb, sem ikJsebb történelmünkoen, bármelyik magaslaton történt is a pU'sz
títás. Annál beszédesebb bizonyítéka magyar népünk erőfeszítésének, hogy a
közel harmincezer lakósú Mohács táián az egykori 'nagy temető szomszédságá
ban rnennyi élő gazdagságra bukkantunk, míg a többszáz éves sírok, történel
mi emlékeik nyomában jártunk.

Ennelk: az országos érdeklődés előterébe került falunak, Nagynyárádnak.
rnelynek határában a kutartásdk folynak, filiája Sátorhely. ahonnét a régészek
a ikubattó munkához szükséges segítséget kapták. És azidőben, rníg a föld rné
Iyén kutatták, a falu csodálatos szépségű barokk templomának restaurációját
is végezték. A templom Mária Terézia parancsára, a második, a győztes mo
hácsi csata (1687) emlékére épült. A Műemlékek Országos Felügyelőségének

megállapítása szerint "nemcsak a pécsi egyházmegye, de az egész Dunántúl
egyik legszebb barokk építészeti alkotása". Vannak olyan feltevések is. hogy
éppen ez a kemény templomdomb, aihova a parancs a templomot helyeztette.
ez lehet a sokat keresett 123-as magaslat s aki a tájat ismeri, látta, ezt a fel
tevést el is fogadja. Mert magaslat aztán sehol sincs többé a tájban egészen
a cukorsüvegként kirajzolódó Harsányi hegyig (az egykori Szársomlyó), amely
nek oldalán a világhírű villányi vörösbor terem a gondozott szőlőskertekben.

Itt "halál helyett az élet" felé tekintünk, míg a villányi bor és szőlőoltvány

gazdaság termetén gyűjtjük az adatokat. Különösen érdekes, sőt örömteli,
amit a viJIányi parókia könyvtárszobájában olvashattunk Losehet-t Kázmér
nemrégiben elhunyt történész-plébános feljegy:reseiben:

"A villányi vörösbor első szőlővesszőít Szent István pécsi püspökének,
Bonspertnek frank szerzeteseí ültették Szársomlyó hegyére. Ezek között éppen
Hilduin atya, az akkori pécsi káptalani iskola latin tanára."

Vi1lánytól Sátorhelyig egymást érilk a gonddal vezetett és drányített állami
gazdaságok halastavai. vadaskert jei, dúsan termő rnezői, s a kisebb-nagyobb
falvaik parasztságának kemény szorgalmával fenntartott termelő szövetkezetelk.
Villány és Mohács között Majsen ugyancsak ősi templomot restaurálnak. mert
azt is, akár .nagynyáráddt, a harmadik, az 1944-es rnohácsi csata pusztította el
Nagynyárádori harrnínohárorn aknalövés érte a templomot, a majsit pedig olyan
súlyos rongálódás érte, hogy az 1939-ben restaurált templomot teljesen újjá
kell építeni. Külön elgondolkoztató, hogy az egykori mohácsi nagy temető

táját a kétszázévvel ezelőtt idetelepített német telepesek tették ismét virulóvá
és kétévszázados murikájukat éppen fajtestvéreik pusztították el és dúlták fel,
akár a vidék legérdekesebb, Mohácsnál is' vonzóbb és városabb falujának,
Bólynak bájos barokk és empire emlékeit, köztük napóleoni relikviákat ls.

Bóly éppen ezer esztendő után talált önmag,áraés lett azzá, ami egylkor
Botond vezér idejében volt, ahogy Horváth Kázmér finom mohácsi utikalauzá
ban olvassuk. Csupán most hosszú az ó betűje, míg akkor rövid volt. Horváth
Kázmér szerint Bóly aik'kor katonai központ, azaz boly volt, akárcsak a hozzá
közelfekvő két rnad Márok (község azídőben: egy maroknyi katonai őrség he
lyét jelentette. Ez a száz évig Németbólyként ísmert mai Bóly seholsem szere
pel a mohácsí csaták leírásaiban, bár jóval közelebb esett Moháeshoz, mínt az
egykori Papharc után Babarcnak ismert utánpótlási telep. Mégis háromszor
éri pusztítás és míndenkor éppen a mohácsí csaták nyomán. Tömegsírjai nin
csenek, de annál több benne az őskori és a római kori emlék. 1526-'ban nem
érilntik sem a magyar, sem a török csapatok, annál inkább a mögöttük járó kó
bor zsoldosok, akik leégették a XII. században már meglévő plébániáját, temp-
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10mát és iskoláját is. Az 1687-es, a török hadak felszámolását elindító győzel

mes mdhácsicsata idején házsorai égtek Ile, míg az 1944-es háború alkaílmával
a !község közepéri magasló Batthyánylak által emelt bájos barokk kastély sok
értéke. A község 1703~barn került Batthyány Adám generális birtokába s a XIX.
században épült kastélyiban többízben megfordultak a szabadsághős Batthyá
nyiak is, különösen Batthyány Kázmér, az emigráciéba meneikült 48-as bara
nyai !főispán és Batthyány Lajos, az első független imagyár kormány minísz
terelnöke.

Bóly sajátságos arculatát a bajor-földi telepesek adtálk meg akkoriban.
Ezek a telepesek két külön utcáiban 1a1ktak s a két utcában két külön világot
képviseltek. Egyikben, a Handwerkersgasséban: kádárok, szappanfőzők, tímá
rok, mézeskalácsosok és őrások laktak a szokásos falusi krézmúvesek között.
E mesterek műhelyeiben 1848-tól mindenütt ott őrizték Kossuth Lajos arcké
pét, lelkesen éltették a magyar szabadságharc eszméit. Ezért történhetett, hogy
Arntmann Prosper, Baranya legnagyobb zenemúvésze, a bécsi Opera egykori
fuvol.ása így írt 1847 táján Bécske, ottani barátaihoz, apjának, Amtmann tiszt
tartónak bólyi házából: "Ez a falu itt Boly, olyan, míntha Bécs külvárosa
lenne, rnondjuk Heíügenstadt, csak nincsenek benne kaszárnyák, de minden
Iparosmestere rebellís ..." És ezért történhetett, hogy 1848-ban Mohács után
a bólyi ,iparosok jelentkeztek legelőször Kossuth-katonának ... Már a másik
bólyi utca, a Bauers-gasse mozdíthatatlanabb volt: minden lelkességük, szí
VÓS szorgalrnuk a föld iránt égett bennük és fáradhatatlanul teremtették a sző

Iőskertjeíket, nevelték híres, feketeszarvú, fehérszőrű szarvasmanhátkat, me
Iyeknek tejét a maguk alapította csarnokba: a Schweízereíba hordták. "Német"
Bóldyá a XIX. század végével lett a falu, azídőtől, amikor Batthyány Juliát, a
község sok kulturálds i,ntézményének 8ilapítóját feleségül vette Montenuovo Alf
red, Ferenc József udvarmestere, Az udvarmester természetesen kevés időt

tölthetett Bólyban, mégis bécsi palotája helyett a bólyi kastélyban őriztette

európai hírű porcelán-gyűjteménvétés azokat a napóleoni emlékeket, melveket
Mária Lujza, az udvarmester nagyanyja hozott '3 családba, amikor feleségül
ment Neípperg Ádámhoz. Itt a bólyi Batahyány-kastélyban őrizték Napoleon
ágyát is és tömérdek aranyozott, finom fekete ébenfa bútort, a francia empire
asztalosművészetsok remekét s köztük egy üveglapos kicsi asztalkát, melyben
a reíchstadtí herceg szőke hajfürt je aranylott. Amikor vendégek nézelődtek a
kastélyban, az Oberst, a főkomornyik, mindíg meggyujtotta az asztalka fölött
fehérlő gyertyákat és elmagyarázta a hajfürt történetét. Az 1944-es hitleri
csapatok nem sokba vették a napoleoni és habsburgi emlékeket és csak a falu
okos vezetősége tudta azoknak egy részét megmenteni: így Mária Lujza finom
fehénmárvány mellszobrát, halotti maszkját és az ifjan elhalt Sasfiók haj
fürt jét. Utóbbi kettőt a remekszép gótikus mauzóleumban, a község mai rava
talozójában őrzik.

A 'község ma az ország egyik legérdekesebb összetételű városias faluja. A
bajor telepesek utódai mellett együtt van itt az egész ország: békési, szatmári,
hevesi népes családokkal, akik fokozott szeretebtel ápolják, fejIesz1Jik a lombos
fákkal szegett, ápolt terekkel megszakított utcákat és a falu védőszentjének,

Nepomuki Szent Jánosnak kis Iígetét. Az egyikom kastélypark nem díszkert
többé és a harcok nyomát sok évi munkával tudtták csak eltüntetmí. De a kas
télyban gyenmckszanatóríum és kitűnően vezetett gyermekkórház van; a her
cegi, grófi uradalmak helyén a többszörösen kitüntetett, nagyszerűen vezetett
állami gazdaságok. A Schweizereiból lett a közismert bólyi rokfort kitűnő

"I'ejüzeme s a Handwerkerek mozgalmas szövetkezetbe tömörültek. Faipari,
gyapjúfeldolgozó és bőrkikészítő műhelyedk nemcsak a falu kézrnűveseínek, de
az egész környék dolgozóinak nyújtanak életlehetőséget. ELmondható Bólyról,
hogya múlt tisztes és fáradhatatlan szorgalrnú szellemét őrizve a környék gaz
dasági központjává vált és a kulturális irányitója is. lilleven még a falu ősi

zeneszeretete is. I,tJt s a :közeli Versenden, Szajkon alakult az első népi zenekar.
A mari Bólyban pedig éppen eztdén mutatták be h.elyi szakemberek vezetésével
Kacsóh Pongrác remekszép daljátékát, a János vitézt, olyan sikerrel, hogy
többfelé kaptak meghívást annak bemutatására. E mély zenei kultúra megte
remtésében nagy része volt mindenkor a község roppant nyugalmat sugárzó
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kétszáz éves templomában lévő emeletes kórusnek. melynek korlátjait bajor
fafaragók készítették: és orgonajánál mindigkitúnően képzett kántorole taní
tották a színkatolíkus falu híveiből alaikulit énekikart -és egy.házi énekeken túí
a világi zene iírá!lliti hajlandóságukat is kiifejlesztették. De nemcsak kántoraí,
hanem plébánosai között is többen volita:k komoly -muzsíkusok, akik énekes
könyveket is írtalk a buzgó hítéletű Mlyiak számára. így bólyi származású
Galambos Ferenc ujpetrei. plébános is, a Szerit István Társulat ~rtal nemrégíben
kiadott Resengarten című németnyeívű ima- és énekeskönyv szerzöíe. A hit
életben pedag olyan papok műlködése él tovább, mint Virág Ferencé, "a szere
tet püspökéé", akinek egykori szavat szerint: ,,Bóly volt a legkedvesebb káp
lánstációja". (Dénes Gizella)

BESZÉLGETÉS KASSÁK LAJOSSAL MŰVÉSZETROL, IRODALOMROL,
PÁRIZSI ÚTJÁROL. Egy szép, napsütéses tavasmégi vasárnapon kerestem fel
az Irodalmi Alap visegrádi alkotóházában kiváló írónkat és festónket, Kassák
Lajost. A művész Imár belépett élete hetvenötödék esztendejébe, de ma sem
csökkenő vttalítással, ifjúi lendülettel végzi alkotó tevékenységét, újabb és
újabb költeményekkel, szépprózad-rnunkákkal, művészetelméletí írásokkal. fest
ményekkel, rajzokkal gazdagítva-magasítva nagysmbású'~ sokoldalú életmű

vét. Kassák ugyanis, ahogy eg~helyütt mondja önmagáról, "kettős énű szel
lem", aki "váltott fantáziával" ír és fest, mínt író és mint képzőművész egy
azon értékszanten alkot.

Kézíratpapír, külföldi !képzőművészeti könyvek, Cendrars- és Eluard..,kőtet

hever az asztalon, az író éppen egy új tanulmánynak adja meg végső formáját.
Szeréti Visegnádot,' immár évek óta vissza-visszatér ide, nyaranta gyakran lá.tni
őt a visegrádi Duna-parton, horgászbottaű a kezében. Költészetében is helyet
kapott a hegyelotől és erdőktől övezett dunántúli kisváros.

Elsősorban párizsi élményei felől kérdezgetern Kassák Laiest: a karácso
nyi ünnepeket és az újesztendő első napjait feleségével együtt Párizsban töl
tötte, kint élő barátainak meghívására.

- Párizsi tartózkodásunk alatt keveset pihenJ1:em, sok volt a látndvaló, teli
voltunk prograrnmal, szebbnél szebb kiállításokra vittek bennünket. A látott
kiállítások között az egyik legérdekesebb az volt, amely az 1885 és 1914 közöttí
művészeti törekvésekről adott átfogó képet.

- Nagyon sok régi és új ismerőssel találkoztarn, így 'I'ristan TZllrával, az
egykori dadaista költővel, aki újabban Vdllon-kueatásokkal foglallkozik, a nem
régiben Budapesten járt Eugéne Guillevic költővel. aki Iíránkat nagyra becsüli
és sok magyar köLtő versét ülteti át franciára, Sonia Delaunay-vel, a kiváló
kubista festő özvegyével, aki maga ts jelentős rnűvész, Jean Cassou-val, a pá
rizsi Musée d'Art Moderne főigazgatójávad és másokkal. Beszéltem Jean de
Beer-rel, a francia PEN 'klub titkárával s Roger Richard-raJI, "Az ember tra
gédiája" fordítójával, aki a francia rádióban a közeljövőben előadást tart köl
tészetemről. Általában azt tapasztabtam. hogy a :francia szellemi élet emberei
érdeklődest és megbecsülést tanúsítanak a magyar kultúra eredményei iránt.

- S hogy a magam dolgairól is említést tegyek: Párimban nemrégiben je
lent meg egy különleges reprodukciós eljárással készített mappa, amely Vasa
rely (azaz Vásárhelyi) Viktor pécsi születésű festőművész és az én munkádrnat
tartalmazza. Mindkettőnktől hat-hat mű szerepel az albumban, a színes nyo
matok nagyok (50X65 cm-esek) és a legtökéletesebbek. Az előszót a már emlí
tett Cassou főigazgató írta, aki a legtekintélyesebb művészetí írók egyike. A
korlátozott példányszámban megjelenő, meglehetősen drága mappát a Denise
René galéria adta !ki. E galéraában álhít ki Hans Arp szobrász, Míohel Seuphor,
a festő-krítíkus és a konstruktivizmus sok neves rnestere.

- Nagyon örűltern a messzeszakadt honfitársaklm,lés ifjúkori barátokkal
való találkozásoknak. Jó érzés volt kezetszoritani Vasarelyvel, Kolos-Varyval
(azaz Kolozsváry Zsigmond festőművésszel),Étienne Hajduval (az erdélyi Hajdu
Istvánnal, akiből világszerte ismert szobrász lett), Beöthy István és Vörös Béla
szobrászművészekkel, akik mindnyájan még évitizedekkel ezelőtt hagyták el
Magyarországot, nem érezve jól magukat a régi rezsim nyomasztó atrnoszférá
jában. Kevesen tudják, hogy az egyik legjelentősebb párizsi fotóművész, Lucien
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Heroé is magyar, Hódmezővásáahelyen született; vele is sokart voltam együtt.
Nagy hatással volt rám a Maria Vieira de Silva portugál származású festő

nőnél tett műteremlátogatás, Szeretetreméltó, rokonszenves egyéniség és rnél
tán ünnepelt, nagyszerű rnűvész, Férje egyébként magyar ember, régi barátom,
Szenes Árpád festő. A Párimban tartózkodó magyar művészek közül még az
idősebb nemzedékihez tartozó Czóbel Béla, a fiatalabbak közül pedig Bálint
Endre és Rozsda Endre azok, akikkel gyakran és melegen foglalkoznak a kép-
zőmüvészetí beszámolók. .

- Boldog vagyok, hogy újra megláthattam Párizst, ahová először 1909-b€ll'1
jutottam el, pénztelenül, kopott öltözékben, de. felajwttan. A mai Párizs is 
csakúgy, mint az ötven év előtti - sokat adott nekem, de az ottani élet árny
oldalai is szemembe tűntek. Párizs tele van félművelt tengerentúli gazdag em
berrel, a könyv, a folyóirat, a színház, a kiállítási belépődíj igen drága, nagyok
a gazdasági, életszínvonaűbelí szélsőségek, gyakornak a terroristák merériyletei,
egyes műkereskedők hatalmas csinnadrattával sarlatánokat, ál-művészeket pro
pagálnak. De aki nyitott szemmal jár, az ma is sok értéket és szépséget talál
a francia Ik!épzőművészetbenés irodalomban.

Míközberi beszélgetünk, előkerül néhány művészetí szernle, így a "Cimaise",
amelynek egyik tavalyi száma az 1960-as párizsi Kassák-kiíállításról számol be
nagy elismeréssel: "KassáJ{ jelentős életművet mondhat a magáénak ... részt
vett a mai művészet minden kalandos vállalkozásában ... ott találjuk mindan
nak a-forrásánál, ami a magyar művészetben 'a legegészségesebb és a legjobb ...
műveíből derűs-lebegő költészet árad ..."

MegJkŐ\Szönve a mesternek az érdeikes tájékoztatást, búcsút veszek. S mi
közben a visegrádi templom melletti autóbuszmegállónál várakozom, arra gon
dolok, hogy míndnyájan egyetérfhetünk a kassáld esztétikával különben sok
tekintetben szembenálló Bernáth Aurél megállapításával: "jó, hogy Ht van ő

ebben a hazában." (Dévényi Iván)

FOLKLOR ÉS IRODALOM, vásári ponyva és tudatosodó litteratura köl
csönhatását kutatja Pogány Péter a két első váci könyvnyomtató működése

nyomán írt könyvében." Úttörő válűalkczása a néprajz, a nyomdatörténet, a
könyvtártudomány és az irodalomtörténet keveset kutatott határterületén ered
ményeiben és módszerében figyelemreméltó kísérlet, rnely egyúttal tanulságos
indítékokkal szolgál a magyar népi vallásosság kutatásához.

Bevezetőben jól kipróbált, megbízható váci kutatóknak, Karcsu Arzénnak
és Tragor Ignácnak, kissé talán avult munkái nyomán, de új és eleven tálalás
bán megismerjük Vácnak, a dunamenti kis városkának török utáni újjáéledé
sét, társadalmi rétegződését, a városnak széleslátókörű püspökei, Althann és
Migazzí bíborosok működése nyomán kelt rohamos fej lődését, nagyszerű épít
kezéseit, .kulturális kibontakozását, szórakozásait. De megismerjük problémáit
is, népének bajait, zselléreskedését, urbéri gondjait, katonáskodását. Az "utak
és ütközetek" városának nevezi a szerző szellemesen az AlfÖld és Felvidék
határára épült kis fészket, mely az 1770-es éveket követő fél évszázadban már
magyarok és nemzetiségíek, katolikusok és protestánsok mozgalrnas, sokarcú
találkozóhelye. Ebben az időben épül a városszéli vásártéren a "typographia"
szerény háza, hogy a magyar kultúrának, az íratlanság homályából feltörő ma
gyar irodalomnak otthona legyen. Két könyvnyomtató, Ambró Ferenc Ignác és
Gottlieb Antal élete és rnűkődése nyomán lesz Vác a népi művelődés minden
irányba sugárzó központja.

A kutató munkájában első nagy nehézség, hogyaponyvanyomtatványok
egy részének az idők viszontagságában nyomaveszett. Elpusztultak vagy talám
éppen nagy tömegük és látszólagos jelentéktelenségük miatt a nagy könyvtárak
anyagában nehezen hozzáférhetők. A legnagyobb aprónyomtatvány-gyűjteményt

az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. A könyvtártudomány egy névtelen kato
nájának, az időközben elhunyt Borzsák Istvánnak {hadd említsük nevét ezeken

* Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda müködése nyomán (1770-1823).
l. Vásári ponyvairatok. (A nyomda történetével és kutacásí módszertanujménnyaí.) Bp.
1959. Akadémiai Kiadó. Irodalomtörténeti Füzetek 24. sz.
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a lapokon is kegyelettel!) a régi "könyvt:Al1I1okok" szorgalmára emlékeztető
munkássága tette a kutatók, így Pogány Péter számára is lehetövé a hasznos
tájékozódást. E sokezres gyűjrteményen kivül azonban másutt nagyon gyér az
eredmény. Pogány éppen ezért módszeresen két másik, alig használt területhez
nyúl. Az első a nyomdáknak. kiadóknaik egykorú árjegyzékei, melyekben sa
ját terrnésük propagálása érdekében a nagyközönség és a "kompaktorok",
könyvárusok használatára kézbeadják dcíadványaik [egyzékét, Ennelk a forrás
nak nagy hiánya, hogy éppen a legérdekesebb ponyvanyomtatványok kimarad
nak belőle, Vagy azért, mert a nyomdász, a kiadó jelentéktelennek, közérdek
lődésre nem számottartónak mínősítette, vagy pedag azért, hogy kikerillje a
cenzura éber figyelmet. A másik, módszertarrilag figyelemreméirtó forrás a nagy
közkönyvtáraleban még eléggé át nem vrzsgáét speciális gyűjternényesopont,

mely a "Quodlibet", "Varia", "Mita" vagy "MJscellanea" felírást viseli. Ezek
nek a könyvtári szaknyetven "kolligátum" köteteknek keletkezése hazánkban
a népköltészetí termékeik gyűjtési divatjával hozható összefüggésbe és egy tő

ről fakadt Kulcsár Istvárnnak a Hazali és Külföldi Tudósítások lapjain l8U-ben
(II. kötet 83. lap) a népdalok gyűjtésére közzétett felhívásával. A XVIII. század
végétől a reformkoron át divat a könyvszerető Iítterátus olvasók, könyvgyűjtő

tudósok, tanárok és papok könyvtárában gondosan összegyűjteni, csoporton
ként egybeköttetni az egyleveles aprónycmtatványokat, kisterjede1mű dísszer
tációkart, alkalmi beszédeket, énekes és imádságos füzeteket, a háborúk és a
szabadságharc röplapjaít, Az így keletkezett kolligátumoknalk egész sorát rej
tik még nagy könyvtáraínk, és ezek átvizsgálása sok lappangó váci ponyva-ki
adványt is felszínre ihozhat Pogány Péter munkásságának példájára.

E nyomtatványoknak nemcsak összekeresgélése, de meghatározása is rend
kívül körültekintő iiigyelmet igényel. A módszer és az eredmény összefoglalása
azonban a nagyközönség számára is érdekfeszítő olvasmány. Az ötven egyné
hány esztendőről félszáznál alig több világi vásári ponyvát számolhat össze
szerzőnk és ezek között is csupán tizenhat olyan akad, amelyik magán viseli a
nyomdai termékeknek ma is szokványos ismertető jegyét, az ímoresszumot.
Magyarán ti7JeIllhait nyomtatvánvon találjuk meg a nyomda helyét, a nyomdász
nevét vagy a kiadás évét, Erről a kisszámú biztosan meghatározhatő nyomtat
ványról kellett a loutátónak nagy körültekmtéssel ellesnie és rendszereznie a
legjellemzőbb sajátosságokat, Wnertetőjegye:ket.Elsősorbana váci nyomda sa
játos betütípusaa, díszítő figurál, az úgynevezett "cifrák", a külső ldállításnak
jcllegzetességei (a nyomdászra jel1lemző Iapszárnozásí mód, az ívek jelölésének
egyéni seiátságaí) jöhettek Ltt számításba. Meg ikelIertt figyelnie a kutatónak
a szedés és a könyvlapok tükriének egyedi, másutt nem, vagy csalk l'Iitkán elő

forduló sajátosságaít és ebből következte1lhetett az ilJnpresszum-nélkü1i kíadvá
nyoknál a nyomtatóra. Nagyon bizonytalan terület ez, ahol könnyű tévedni.
Tudnivaló ugyanis, hogyabetúket és cifrakat a myomdák öntéssei állították
elő, és ha valamelyik nyomdának saját betűöntő felszerelése is volt, akkor is
a mil1'tálkat, az egyenként krvésett "matrix"-okat kereskedelem útján távoli vi
dékekről, sokszor külföldi nagy nyomdáktól szerézték be. A vidéki kis nyomdák
tulajdonosai és a nyomtató mesterek egyébként is vagy rokonságban, vagy
pedig mester-tanítvány kapcsolatában :állottalk az ausztriai származású Royer
családdal, vagy annak későbbi utódával, a Landerer célMeI. így a győri és sop
roni nyomdát alapító Streibig József veje voLt Royer Jánosnak. Az l724-ben
alapított budai Landerer nyomda a század rnásodíík felében, az özvegységre
jutott Landerer Katalin idején a Royer család kezére jut. Ebben az i.dőben itt
tanulnak Engel József pécsi, Kolb Antal temesvárt és Ambró Ferenc Ignác
váci könyvnyomtatók. Pozsonyból. a Landerer cég mellől, részben üzlettárs
ként indul és műlködilk a Patzkó nyomda, ahol pedíg Gottlieb Antal faktoros
kodik. A sokszálú vérségi és szakmai kapcsolat sejteti, hogy a XVIII. százada.
nyomdákat hányféle anyagi szál kapcsolta egymáshoz. Nem csodálkozhatunk
tehát, hogy vándorol a nyomdák leglényegesebb .kelléke, a betű és a nyomdai
cifra is. ntját rendkívül nehéz nyomon követni. Pogány Péter is a huszonihét
ásmeotető jegyét, kritériumát az említett kü~ön kívül belsőkilrel, stdárís,
fogalmazásbeli és tartalmí specialatásokkal (címlap fogalmazásmódja, tréfás
verses árközlő befejeZJések, stb.) egészíti ki. Ezek az ismérvek azonban csak
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akkor bizonyító értékűek, ha egyszerre párhuzamosan nagy számban fordulnak
elő az összehasonlított nyomtatványokon.

Az így felkutaiott, módszeresen felt.árt anvagot az iTodalom~szociológia

szempontjad szerint az állam, a nyomdász, a szerző, a kereskedő és az olvasó
sokszorosan egymásbafonódó viszonyának állandó szemmeltartásával értékeli
Pogány Péter. Bemutatja, íhogy az állarn ellenőrző cenzurájával, a "könyv
rendőrséggel" próbálta a ponyvairodalmat is szemmelrtartani. Szempontjai kö
zött nagy szerepet játszott a janzenizmus nyomán kelt érzelem-ellenesség, az
abszolutizmus és az erkölcsök fölött őrködő egyház tekintélye. Viszont a felvi
lágosodás szabadabb légkörének, a nemzeti liberalizmus megnyilvánulásának
kell 'tekintenünk, hogy a könyvnyomtatók kijátsszák a szígorú rendelkezéseket
és a jó .,üzlet" kedvéért a ponyvairatok egy jelentős részét impresszum nél
kül nyomtatják - nem kis nehézséget okozva a mai kutatónak. A ponyva ira
tok szerzőjét a névtelenség, magát a nyomtatványt pedig a gazdátűanság jel
lemzi. Poéták, ikánrtorok és tanítók, literátus hamfiak és kalendáriumszerzők

munkáí névtelenül keverednek. kíadványról-kíadványra, nyomdáról-nyomdára.
A szerző neve olykor a versszakok kezdő betűáberr Jappang, Máskor ha nagy
ritkán ki is írja. a nyomtató a címlapra, inkább csak a "vállaJl'kozás" sikeréért,
a portéka kelendőségének bíztosítésára teszi. A kiadványok terjesztől vagy
maguk a "typographusok", vagy pedig az országolt keresztül-ikasul utazó kom
paktorok, könyvkötők. Ez utóbbiaIk rnár tetszetős külsőben kínálják árujukat a
piacolkat, vásárokat látogató közönségnek, Mert a vevő, az olvasóközönség itt
leli meg szellemi, lelki igényeit kielégítő, tudást, épülést, szórakozást nyújtó
olvasmányait. A magyar könyv és művelődés terjesztésének erről a fajtáj áról
a kutatók számára még sok jellemző adatot szolgáltathatnak a kompaktorole
nak, könyvkötőknek levéltárainkban rejtőző levelei, elszámolásaí, raktárjegy
zékei. Pogány Péter a váci ,,sdkiadalmak" eleven forgatágán keresztül mutat
ja meg, hogyan jutott az ídeözönlö nép a környező falv~ól és távoli vidékek
ről a világi költészet eleven forrásához. A váci vásárokban - egykorú városi
feljegyzések szeránt - megforduLtak Pestről, Kecskemétről. Aszódról. Szent
endréről, Gyöngyősről, Jászberényből, Esztergomból, Balassagyarmatról. Komá
rornból, Szécsényoől és Losoncról az árusok. Nyilván velük a vásárlók is ide
szekereztek és vitték magukkal a váci kalendáríumot, Izsák és Rebeka házas
ságának tanulságos íh1sMriáját, Salarnon és Markalf történetét, Vida György
tréfálkodásairt, az Almos-lkönyvet, násznagyok és "vőfények" kötelességeit, An
gyal Bandi nótáát, "ama szép Ufiu Argirusról" és "Tündér Ilonáról" szóló his
tóniát, vagy "Ot igen-igen szép világi dallos avagy nótás énelkelk"-et. A vásá
rosok között ott jámaIk a távoli vidékeik kompaktórai is, alkik nemcsak az ott
honi könyvnyomtató portékáját hozták magukkal, hanem beszerezték Arnbró
és Gottlieb népszerű ponyvairatait is. Ebben az áramlásban terjedt a népdal, a
népi vers. Pogány Péter könyvének szövegtárában százhatvan ilyen világi éne
iket sorol fel. Eljutottak ezek messzi földre, olyannyira, hogy kőzü'lük nem egyet
ma már a nép ajkán élő változatban hallunk vissza.

A váci nyomda ponyvairatariról olvasva önkéntelenül felmerült benrnünlk
. a kérdés, hogyan hatott és terjedt ez az irodalom szerte Európában? F'igycl
münk földrajzilag szomszédos területeken túl a francia kiadványok történetére
esett. AHg öt éve jelent meg Pierre Grochon nagyszerű összefoglalása a fran
cia ponyvadrodalomról (Le lívre de colportage en France depuis le XVIe sieele.
Paris, 1954.) A francia kutató már sok meglévőrészlettanuImányratámaszkod
va rajzolhatta meg képét. Pogány Péter könyve csupán egy ilyen részletet tár
fel, de a részleteredmény meglepőerr egyezik a francia összképpel. Ott is ván
dorkereskedők, kompaktorok rnűködésével a vásárok ponyváin terjedő kiad
ványok - a magyarokéval azonos műfajokkal - a nyomdák székhelyétől rnesz
szí vidékekre jutnak el, hogya középkorí vándorénekesek és históríások száj
hagyományozó szerepét folytatva a literaturának legyenek úttörőivé. Paris,
Tours, Ohatillon, vagy a valamennyinél nagyobb hatású Troyes ponyvatermésé
hez nem mínden alap nélkül kívánkozik párhuzamba a szerényebb magyar
viszonyok között működő győri, soproni, komáromi, debreceni, budai, vagy ta
lán a leggazdagabb terméléssel dolgozó váci könyvnyomtató műhely. Az egye
temes és a nemzeti irodalomnak kialakításában nagy szerepe van ennek a
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ponyvairodalonmaJk, mely egyáltalán nem azonos a zugíeodaíommal, A "ponyva"
manapság inkább ez utóbbit jelöli. A szervezett irodalmi élet kialakulásával
sok érték valóban lennmaradt a ponyván és eilselkélyesedett. Mások viszont
vagy az egyszerű nép lelikének formáló müvészetében, csiszoló alakításában
szájhagyománnyá váltak (népdalainkban, népmeséínkben), vagy pedig egye
nesen felemelikedtek a lítereturába, a kiművelt irodalomba. Amint a Goethét
ilhlető Faust doktor históriája sOkáig élt a francia vásárosok nyomtatványaíban,
sőt még a bábjátékosok bódéiban ds, úgy élt tovább nálunk Argírus királyfi
története vagy Toldi Milktlós jeles cselekedetei a népmese és népköltészet vi
lágában, sőt ihlette csodálatos, örökértékű költészetre kimagasló nagyjainkat.
V örösmartytés Arányt ...

A szakkutatók és az irodalom kérdései iránt érdeklődő olvasák egyaránt
.kJváncsian várják Pogány Péter módszerében és eredményeiben oly tanulságos,
munkájának megígért második részét. Ugyanal!d{or az általa többször idézett
és ugyancsak a ponyván megjelenő vallásos irodalom termékei, az énekek.
imádságos füzetek, népszerű prédikációk és elméllkedéseik, jámbor társulatok
szabályzatai Iránt, gazdag médszeres tanulsággal. kutató munkára nyertünk
ihletet. (Holl Béla)

JEGYZETLAPOK. (Balzac véletlenei.) A véletlen többnyire a rossz regény
írók rnenedéke, A dilettánst elbűvöli a véletlen, az igazi író víszolyog tőle. Mű

vész és dilettáns közt ez a legíölötlőbb különoségek egyilke: a művész jellem
ben gondolkodik, a dilettáns véletlenben.

Balzacnál ez is másképpen van. Véletlen találIkozásadiban is szükségszerű

séget érezni. Ezek nem írói véletlenek, hanem a valóság véletlenei.
Egyik elbeszélésének végső jelenetében egy életből kíábrándult, keserű csa

lódásokait ért idősebb úr álldogál éjfél körül egy ház előtt s az egyik még min
<iig világos marizárd ablakot figyeli. Egyszerre nyílik a kapu, egy fiatalember
lép ki, s meglepődve odamegy az idősebb úrhoz, Ismerik egymást: a fiatalem
ber nem más, mint a szemlélődő, Granvllle gróf háziorvosa, Bianchon doktor.
- Ha más írja, mindez mesterkéltnek, erőszakkal megrendezett jelenetnek hat.
Balzacnál nem. A házban beteg van; ki kezélné a balzaci világ betegeit, ha
nem a k:irt;űnő Bíanehon dOlktor? A történet semmivel sem kevésbé valószínű"

minrt ha mi találJko=k ,,'Véletlenül" a körúton az SzTK orvosunkkal. Mint
ahogy maga Bianchon sem kevésbé valóságos, mint az SzTK orvosunk.

Közismert dolog Balzac életrajzából. hogy haíálos ágyán a kezelőorvosa

helyett Biandhon doktort aikarta ágyához hivatni. Ilyen valósággal éltek benne
az alakjai. "Csodája" az, hogya valóságnak ezt a hitelét az olvasóra is meg
föllebbezhetetlenül rá tudja !kényszeríteni. EmSJt Bobert Curtius joggal beszél.
s nem elsőnek, Balzac varázserejéről. "ÉletérzésUnlk ,fölfűlik, létünk intenzi
vebbé válik - írja -, ha Balzac szemével nézzük a világot"; illetve ha bele
helyezkedünk az ő világába, az Emberi Komédia univerzumába. Ez az univer
zum nemmása a valóságnak, hanem egyszerűen - valóság. Véletlenei is épp
oly természetesek, mírrt a valóság véletleneí.

(Öregember nem vénember.) Lektor voltam a negyvenes évek elején a
Révai könyvkiadónál. Kolozsvári Grandpierre Emil hasonló körben dolgozott
a FrankIin Társulatnál. O a Révai szerzője volt, én a Frankliné.

A lektor nemcsak lektorált. O fogalmazta a prospektusokat, ő írta a "fül
szövegeket" - ezeket akkor nyelvszövegeknek hívtáik - s ő azt a "vascetli"
nevezetű írásművet. melyet - sorszorosítva - beleraktak egy-egy újonnan
megjelenő munka sajtópéldányaíba, hogyakritikusnak ne kelljen elolvasnia,
s ha esetleg elolvassa, ne kelljen a fejét törnie, mit írjon róla. Megírtuk mi
lektorok helyette, hogy az új regény milyen kiváló. Dicséretünk többnyire meg
is jelent. Altalában ugyanaz a szöveg a különböző lapokban, némi módosítás
sal az elején vagy a végén, esetleg szignálva is. Sok egyöntetű kritikai véle
ményriek egy-egy ilyen "vascetli" a forrása.

Hosszú ideig hagyomány volt, hogy ötven alatti író "vascetlije" ilyesféle
magasztalással kezdődött: "A kiváló fiatal író új műve" ... Ezt a hagyományt.
legalábbis a magunk hatáskörében, mi, Kolozsvári Grandpierre Emil meg én,
merészen megtörtük Véd- és dacszövetségre léptünk, hogy soha egymás köny-
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Magyar Péter, Magyar Pál
Papírlapon Iwpirgál.

(Amiben kétségkívül van igazság: abban az időben már sdk Magyar Péter és
Pál kapírgált papírlapra honmentő falntaZJlDllllgóriákat.) így játszik velünk az
álom; azért álom. De műveinIket legföljebb "megálimodjuk"; írni mindenesetre
józanul írjalk őket, nem álomban. Legalábbis az olvashatókat. (r. gy.)

vével kapcsolatban egymásról le nem írjuk, hogy "a tehetséges fiatal író". Vég-
tére nem is voltunk már olyan nagyon fiatalok. .

Nemrégiiben tapasztalhattam, hogy félmunkát végeztünk. A hagyomány
lappangva, szívósan - úgy látszik - tovább él. Egy velem egykorú pályatár
samról olvastam a napokban: "Kár, hogya tehetséges fiatal költő ..."

Eszembejutott a szólás, hogy "öregember nem vénember", meg a mula
tók duhaj kiáLtása is, hogy "sosehalunk meg!" - Nem mondom, ötven körül
már egyenesen hízelgő az emberre, ha fiatalnak mondják. S az is lehet, hogy
az illető a költők hervadhatatlan ifjúságára gondolt.

("Betegség" és tehetséq.) Bizonyára ma is akadnak még, akiiknek szent
meggyőződésük, hogy rníriden lángelme őrült, s ígazí művész nem is lehet nor
mális. Hányszor hallottam gyerekkoromban, hogy egy-egy művészről úgy be
széltek, mímt valami, többé vagy kevésbé ártalmatlan futóbolondról. A nyárs
polgár, műveltsége arányában, példákra ds hivatkozott, természetesen Adytól,
rnínt első számú illusztrádótól, Csontváryíg, akinek csak a hóbortjairól hal
lott, Verlaine-dg, akiről tudta, hogy furcsa hajlamai. voltak, verseket írt és
börtönben ís ült, különlegesen széles tájékozottság esetéiben Baudelaíre-íg, alkd
hasist evett s ennek következtében olyan ocsmányságokat írt, mint A dög,
melynek már a puszta címe is elég ahIhoz, hogy tisztességes ízlésű ember tar
tózkodjék az elolvasásétól.

De hagyjuk a nyárspolágrokat, Volitaik igen műveLt és finom elmék. akík a
zseniiben azonnal keresni [kezdték vagy a baktéríurnokat, vagy az Izgatószereket.
És voltak. írók, volt egy egész irodalmi közszellem is a század elején, melYi
szintért így vélte a dolgot; a kitűnő C"holnoky Viktor néhány szép dialógusát
írta erről. Arról, hogy minden művésznek megvan a maga "betegsége", mínden
TaI1tininek a maga ördöge.

A dolog fermészetesen korántsem így áH. S még ha így áUWt, vagy egyes
esetekben így áLl is: Tartillli ördöge egyáltalán nem olyan, egyszeru, míne
ahogyan azt azdk a sznObok és nyárspolgárolk iképzelték, a1ldk habozás néIJrol
egyenlőségr jelet tetteik egyfelől idegbetegség, aberráció, terheltség, másfelől

lángész" tehetség közé. osak a fűzfapoétálk círnboráskodnak az ördöggel. Az
igazi rnűvész, ha ördöge van.,hareol vele, mint JáJkob az angyallal; a művet

nem az öl"dö€jtól kapja,lNmem az ördög legyőzése árán. Minden nagy mü győ-

zelernlből születiJk. PéJ.dáIk ikellenek.? Csak kettőt, találomra: Michelangelo és
Dosztojevs2Jk:i. EgyiJk sem azért nagy, mert engedett a hajlamának vagy a be
tegségének, hanem. azért, mert fölébe kerelkedettt. Művük az a porond, ahol
szentgyörgyei lettek a maguk sánkányának,

("Almomban írtam" ?) A romantika óta az álom bevonult a nagy ihletök
közé; a SZfuTea1iZil1lUS meg éppenséggel egyiJk fő ihletőjének vallotta (a korai, az
"első" szürrealízmus; igaz, hogy az, saJát bevallása szerínt, nem is akart mű
vészet, Irodalom lenni). Hiszékeny lelkek úgy is képzelik, hogy az álom dik
tálni kezdi fentasztilkus képeit a költőnek, s az csaik. úgy "álmában ír".

ALmunkban azonban aligha írunk; éberen és józanul írunk, valami hiper
józanságban, mondhatnám, a józanság, az értelem olyan szuperlativuszában,
ami. az arra képtelenek szemében persze hogy "részegségnek" láts:z;iJk. Alkotunlk,
józanul, az álom ernliékeiből; magja az álom azonban nem alkot semmi mást,
mint káprázatokat.

Illyés GyUlla írt egyszer egy érdekes jegyzetet eN"ől, Bables Mihállyal kap
csolatban. Babits "álmában" egy'.kö1teményt írt, melyben egyszeruen ,,megol
dotta" a magyarság minden sorskérdését (~ortájt sok szó esett ezekről a
sorskérdésekről). Mdnden erejét összeszedve kínvale az áJlOIl1iból, ceruzát fogott
és papírra vetette az álombeli revelácíót, a végleges s:zli.ntézist. Reggel elol
vasta; így szólt:

Felelős kiadó: Saád Béla.
Föv. Nyomdaip. V. 3. 4628 1961 - F. V.: Ligeti Miklós
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Bibliaolvas6. - Legbiztosabban úgy lehet megállapítani valamely SzeM
Irásról,' ka<to1d.kus kiadású-e, hogy megnézzük, rajta van-e az Imprimatur és a
Níhil obstat. Mínd a kettő valamely illetékes egyházi hatóság engedélyét, jóvá
hagyását tartalmazza. Szabály szerínt a könyv valamelyik első oldalán, leg.
többnyire a belső címoldal hátoldalán található meg. Amennyiben ez az oldaű

elveszett, Ieszakadt, ugyancsak könnyen megtudhadjuk, kato1i!kus-e a kérdéses
szentírásí :kiadás. Először is, a katoHlkus kiadásokban míndíg találihatunk ma
gyarázó jegyzeteket az oldalak alján apróbb betűkkel Irva, A katoliikus kiadá
sokban megtalánható olyan könyv is, 'amely a protestáns kiadásokban nincs
benne. Ilyen a Makkabeusok első és másodík könyve. Az Úr imádságát, a Mi
atyárskót (Máté 6. 9-13) a protestáns kiadások még egy mondattal megtoLciják:
"Mert tied az ország, hataqom, dicsöség."

Töprengő lány. - Budapest. - A legtöbb ember, különösen fi'a,talabb ko
rában, beleesek abba a tévedésbe, hogya felebaráti szeretetet, egyáltalán a sze
retetet összetéveszti a rokonszenvvel, a gyülöletet pedig az ellenszenvvel. Ezen
az éretlenségerr túl kell jutni. A szevétet összehasonlíthatatlanul több a rokon
szenvnél, a gyűlölet az ellenszenvnél. Kétségtelen, a szevetet ráépülhet a ro
konszenvre és legtöbbször belőle fejlődik ki. De a felebaráti szeretetet gyako
rolni kell olyanokkal szemben is, akik nem rokonszenvesek számunkra. A ro
konszenv és az ellenszenv ugyanis legtöbbször fizikai, testi adobtaágok nyomán
támad fel, az értelemtől és az akarattól függetlenül. Nem egyszer ,tapasztaljuk,
hogy valakivel nagyon szívesen elbeszélgetünk, gyönyörködünk értelme fényé
ben, más esetben valakit nagyon tisztelünk, mert látjuk, hogy becsületes, meg
bízható barát, ugyanalekor idegenkedünk kezét érinteni, mert f1izillmi rossz ér
zést vált ki bennünk. Csak tá.'VoIról, szellemileg szerétjük őket. Bizonyára ta
lálJkozott már ön is életében Ilyenekkel. Saját maga érezte, tapasztalta tehát,
hogy van szeretet fiZ!iikai idegenkedés ellenére is. Persze, az olyan ember szá
mára, aki nem .tudja meglátni a másikban az erkölcsl, szenemi értéket, az ilyen
élmény ismeretlen. Ezek, mínthogy gyengék a szellemi és.erkölcsi értékek meg
látására, teljesen rabjai testi, mondhatnók állati vonzódásaiknak. Indulateik
nak, rokonszenveiknek és ellenszenveíknek. Magatartásuk az értelmes és jó
szívű ember számára visszataszító, mert drága szellemi, enkőlesí értékekre tud
nak durván rátaposni, csak azért, mert azok hordozói fizikadlag, testileg, álla
tilag nem rokonszenvesek számukra. Nos, ha van szerétet fizikai ellenszenv
mellett is, nem érthető-e, hogy vannak olyan magasabbrendű emberek, ~iik

minden ellenszenvnek fölébe tudnak ernelíkedni ? Akíik meg tudnak látni vala
mi értéket a leggyarlóbb. az erkölcsileg és szellemileg leghitványabb emberben
is. Mert valami érték minden emberben van. Még magasabb fdkra emelkedett
lelkek becsülni, szeretrií tudják embertársaikban azt is, ami nem valósult meg
bennük még, de arnivé azoknek lenndük kellene, a!mi:vé Isten és ők, az Isten
fiai akarják, hogy legyenek. Ennek a szerétetnek nem a rokonszenv a kisérő

je, hanern a szánaJIom. így szerette Jézus a kereszten felfeszítőít, így kell ne
künk is tekintenünk azokra, akíík ellenszenvesek számunkra, akiket valamilyen
okból nem kedvelünk, akiket ellenségünknek érzünk. Egészen más az, amit kér
dése másik részében érint. Itt nem a szerétet és a rokonszenv, hanem a szerelern
és a rokonszenv wíszonyáról van szó. Az egész természetes, hogy egy fialtal
leány ne menjen férjhez olyan fér:fiihez, aki't szellemileg becsül ugyan, de fdzi
kailag irtózik tőle. Á leghatározottabban eltanácsoljisk ilyen lépéstől. A fizi
kai ellenszenvnek és rokonszenvnek döntően fontos szerepe van a házaséletben.
Tönkreteheti az életét, ha szánalomból belekényszeríti magát az olyan házas
ságba, amelyoe fizi!kai Irtózásokkal lép bele. Nem számíthat az ön számára az
sem, hogy az illető fiatalember más Ieányoknak tetszik. Azért, mert valalki
önnek ellenszenves, másoknak lehet rokonszenves és megfordítva, hiába tetszik
másoknak, ha ön [lern bírja közelséget fizikailag. Hagyja esek, hadd menjen a
fiaJtalember, vegyen el mást feleségül, olyaJt, alkivel boldog lehet. Aeröl ne áo-

• rándozzék ön, hogy "majd megszeretí a házasságban". Mert mi lesz, hq mégsem
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szereti, mégsem szokja meg? Bgy kegyetlenül nehéz élet vagy egy váíás lesz
belőle. Ne kísérletezzünk a házassággal.

Szent Jakab feltételével. - Latinul is szoktáJk mondani: "Sub reservatione
Jacobea" vagy "Sub condétdone Jacobea". Régi szólásmondás, mely a Bibliára,
közelebbről Szerit Jakab levelének egyik kitételére utal. Szószerint így lehetne
lefordítani: "Jalkab fentartásával", vagy "Jakab feltételével". Szent Jakab apos
tol levelének kérdéses része (4, 13-16) így hangzik: "Rajta hát, mondjátok
csak: Ma vagy holnap abba a városba indulunk, ott töltünk egy. évet, kereske
dünk és nyerészkedünk. Hiszen azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Ugyan
mi az életetek? Csak pára, mely rövid ideig látszuk. azután elenyészik. Ehe
lyett ezt kellene mondanotok: ,Ha az nr akarja, élni fogunk, s ezt, vagy azt
fogjuk tenni'." - A "conditio Jacobea" a Gondviseléssel, az emberi élet esen
dőségével szemben megnyilvánuló keresztény alázat kifejezése. Ugyanaz tehát,
mint a magyar szólás: "Ha Isten is úgy akarja", vagy "Ha Isten éltet".

Sikertelen gyónás. - Leveléből úgy vesszük ki, hogya lelkiatya azért küld
te el feloldozás nélkül önt, mert szavai nyomán nem látta és nem is láthatta
önben a tökéletes bánatot. Ön vitatkozni kezdett vele, Amikor a pap azt kí
vánta, fogadja meg Ön, hogy nem követi el többé a vétkét, ahelyett, hogy Is
ten kegyelmében bizakodva meghajtotta volna a fejét és megtette volna az
igéretet, elkezdett ellenkezni, okoskodni , azon a címen, hogy "becsületes" akar
lenni. Értse meg, gyerekes csapda ez, amit az ember illyenkor saját magának
áll ít. Abban Igaza van, az ész és a tapasztalat azt bizonyűtja, hogy azt a hibát,
amit idáig százszor és százszor elkövetett, nyilván e gyónás után is ebköveti.
Önmagától, embeni erejéből, Isten kegyelme nélkül valóban nem tud megsza
badulni szokásos vétkétől. De azon a címen, hogy emberi erejéből nem tud
megállani" vétek nélkül, eltaszítja Isten segítségét? Nem, nem álszenteskedés,
nem hipokrizis, nem hazugság erős fogadással ígérni. hogyelkerüljük a vét
ket, mikor embeni elimérrkkel azt látjuk, hogy igen, továbbra is gyengék, bot
ladozók maradunk! Minél gyöngébbnek érezzük magunkat, minél jobban lát
juk, hogy ismét el fogunk esni, annál nagyobb hévvel kell suttognunk a gyón
tátószék rácsan keresztül Isten és a helyettese felé: erősen fogadom, hogy
többé nem vétkezem! Erősen fogadva, Isten kegyelmét esdve és csak abban
bizakodva, nem a magunk erején töprengve. Könyörögjön Istenhez a gyónás
előtt is, utána is, különösen pedig a szentáldozásban, adja meg Isten a segit
ségét, hogy ön el tudja kerülni a bűnre vezető abloalmat, hogyabűnnel való
szakítás ne jelentsen az Ön számára nagy megpróbáltatásokat, súlyos erőfe

szftéseket testileg, lelkíteg, fiziilmilag, világosítsa meg a gondolatait, hogy mín
den adódó helyzetben találja meg a legjobb megoldást. Higyje el, meg is adja
majd. AJki lelekben igazán fel akar emelkedni, azt Isten a maga titokzatos,
csendes, az események" a hétköznapok természetes rendjébe ágyazott segítsé
gével szűntelen támogatja.

Panteizmus. - Az igaz, hogy a panteizmus nevének megfelelően ennyit
jelentene: "mindenben istenséget látó felfogás". A görög szó: "pantheos" annyi,
mint: minden-Isten. - Mégis alapjában elfogadhatatlan a keresztény felfogás
számára. A pantJheizmus a maga istenfogalmát azonosítja világgal. Mi kereszté
nyek az Istent a világtól független lénynek tartjuk, noha hitünk tanítása sze
rint mindenben jelen van. A panteísták istene a világ, a mi Istenünk a világ
teremtője, fenntartója, ura. Schopenhauer mondja szellemesen: "a panteizmus
nem egyéb, rnírit udvarias ateizmus". Nem jelenti 'ki kereken, hogy nem hisz
Isten létezésében, hanem úgy fejezi ki magát, hogy Isten nem egyéb, mnt a
végtelen világ ismert és ismeretlen erőinek összessége.
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