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Mihelics Vid

AMIRE TÖREKSZüNK

Ebben az évnyitó első számunkban Sík Sándorról emlékezünk, aki
nek neve oly hosszú időn át fémjelezte folyóíratunkat. Emlékezünk nem
csak azért, hogy amikor az új esztendő küszöbén múltról-jövőrőlelmél
kedünk, mindenekelőtt hálánkat rójuk le e ragyogó szellem iránt, aki
nek elköltözése valamennyiünk számára pótolhatatlan veszteség, hanem
méginkább azért, hogy magatartását, meglátásait és tanítását útmutatóul
álhtsuk oda folyvást szélesedő és mélyülö feladataink munkálásában.

Tudjuk, hogy a költők - már akikre alkalmazható ez az elnevezés
- mindig valamelyest próféták, mégis meglepő, hogy mennyi volt Sík
Sándor megnyilatkozásaiban a prófétikus elem. Nem egy vonatkozásban
CSaK most vesszük észre, amikor egyszerre több irányból és nagy erővel

hangzanak felénk olyan eszmék, amelyeket - legalább is nálunk 
elsőnek ő hirdetett meg. Nem arról van szó, mintha Sík Sándor valami
féle filozófiai vagy társadalombölcseleti szísztémát, avagy éppenséggel
cselekvési programot nyujtott volna, amely akor minden kívánalmára
s kiváltképpen a katolicizmus .minden kérdésére megfelel, bizonyos azon
ban, hogy ma sincs komoly problémánk, amelyben megszólalásait eliga
zítaskent javunkra ne fordithatnók.

.Legfontosabb problémánk, amellyel mint folyóiratnak meg kell bir
kóznunk, a1kalmasint az, hogy ugyanakkor, amikor egyre intenzívebben
érezzük át emberi világunk növekvő egyetemességét, ket nagy társadalmi
rendszer és különbözö életszínvonalú és kultúrájú népek néznek szembe
egymással. A növekvő egyetemességből folyik, hogy amikor a míllíárd
és milliárd ember a puszta Iétfenntartásen túlmenően a maga anyagi,
erkölcsi és szellemi jobblétét is akarja biztosítaní, akkor a részleges meg
oldások egyre hatástalanabbak, az összefogás és összedolgozás viszont

. olyan általános humanizmust követel meg, amely az egységesülő világ
ban is tudomásul veszi a történelmi, társadalmi és kulturális többféle
séget, kiegyenlitésük okából nem folyamodik semmiféle erőszakhoz.

Ilyen körűlmények között jólesően rögzíthetjük meg, hogy a katolí
kus egyház ma már nem azonositja magát egyik társadalmi rendszerrel,
egyik kulturával sem. Magának a megváltásnak eddig is egyetemes val
lási értéket tulajdonított, most azonban azon fáradozik, hogy vallási ta
nítását és örökségét be lehessen illeszteni bármelyik kulturába és civili
zácíóba, Egyformán szót emel a föld minden pontján az emberi testvé
riségért, az összes emberek egyenlőségéért, amelyet azonos természetük,
eredetük és rendeltetésük indokol, hirdeti az emberi személy sérthetet
lenségét és szocíálís jellegét, békés gazdasági és jogi, nemzeti és nemzet
közi együttélésük szükségét,

Az általános humanizmusnak és a helyesen értelmezett "katoliciz
musnak" ez a felfogása lelkesítette és vezette tollát Sik Sándornak is.
Jellemző sorai: "Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élmény,
az Isten-szeretet hoz létre, szükségszerűen benne van (legalább emberi
magátólértetődésben és művészi akarásban - hogy mennyire sikerült
megéreztetni, az már más kérdés!) az emberszeretet, az élet szeretete, a
mínden-szeretet: a fenntartás nélküli egyetemes szeretet." Lényeges kö
vetelmény persze, hogy ez az egyetemes szeretet ne vesszen bele egy sze
mélytelen érzés irrealitásába, hanem konkrétumma váljék. Ezért fogadta
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Sík Sándor is akkora örömmel és bizakodással XXIII. János, majd VI. Pál
pápaságát és a második vatikáni zsinat korszerűsítő tevékenyságét.

Mint oly sokszor szó esett róla abban a szűkebb körben, amelynek
Sík Sándor volt az atyja és szellemi vezére, XXIII. János két nagy célt
tűzött maga elé s ezzel az összes katolikusok elé. Az egyik, hogy meg
törje a jeget a katolikus egyház és a más hitvallású keresztény közössé
gek között, a másik, hogy hidat verjen Nyugat és Kelet között egy olyan
együttélés alapján, amely mindörökre kiküszőböll a hidegháború lassú
öngyilkosságát és egy ujabb világösszetűzés bennrejlő veszélyét. Arnire
a pápa a Pacem in terris kibocsátásával legfőképpen törekedett, hogy ki
száritsa a konfliktus feltehetően legfenyegetöbb forrását, azt a kísér
tést, hogy ideológiai ellentéteket fegyverrel próbáljanak megoldani.
XXIII. János tudatában volt annak, hogy az emberiség történetében a
Iegártalmasabb, mert semmit meg nem oldó háborúk mindíg az ideoló
giai IS különösen a vallásháborúk voltak. Jóllehet tehát a legnagyobb ha
tározottsággal kiemelte a teljes leszerelés szükségét, ugyanilyen határo
zottsággal szállt síkra a szerinte még fontosabb teendőért: a szellemi
lelki leszerelésért. Amit így mí sem szünhetünk meg sürgetni, a jóaka
ratok találkozása az összesség javára. Nem a míndenáron való "ireniz
must" jelenti ez, nem a lehetetlen világnézeti kompromisszumok kere
sését. XXIII. János világosan kimondta, hogy az ideológiák maradjanak
úgy, amint vannak, struktúrákban kristályosodva, hitte azonban, hogy
vetélkedésük nyomán a történet is működik és la gyakorlati összeférés
irányában alakítja az embereket és mozgásokat, Amit tehát Sík Sándor
eleitől fogva va1lott,a legfőbb egyházi tekintély részéről is megerősítést

nyert: a katolikusok a békés együttélés jegyében és ennek az együttélés
nek szilárdítása végett dolgozzanak össze a nem-katolikusokkal mindazok
ban az ügyekben, amelyek hazájuk és az egész emberiség érdekét szol
gálják. "Ha igaza van Sprangernek, mint ahogy igaza van - állapítja
meg Sík Sándor -, akkor .vallásos ember' az, aki mindent egységesen.
az egészre vonatkoztatva fog föl." A ikatoHkusoknak tehát igenis ki kell
vennlök részüket a folyvást magasabbrendű és igazságosabb társadalom
építéséből is, mindenesetre azonban őrizzék meg eközben is azokat a val
lási és etikai elveket, amelyeket egyházuk hirdet és védelmez.

Mi sem állt azonban távolabb Sík Sándortól, a mindenéről lemon
dani kész, áldozatos szerzetestől, mint az a gondolat, hogy az egyház eb
ből az együttműködésből földi előnyöket is szerezhetne magának. Ugyan
úgy távol állt ez tőle, mint ahogyan XXIII. János magatartása sem nyujt
hatta a legkisebb támpontot efajta feltételezésre. Azóta pedig, immár
VI. Pál pápasága alatt, magán a zsinaton is sokkal nyomatékosabban
hangsúlyozták az egyház szegénységének szükségét, semhogy hatalmi
úton való terjeszkedés tendenciáinak érvényesülésétőlkellene tartani. Ma
már egyébként világosan látja azt is a katolikus értelem, hogy vége an
nak a reménynek, hogy egyetlen vallási közösségbe, a magáéba foghatja
össze az egész emberiséget.

Ezzel nem azt tagadjuk, hogy ami megítélésünk ezerint a keresz
tény hit jelentené továbbra is a szellemi integráció eszményét, de tisztá
ban vagyunk azzal, hogya "katolicitás" csupán vágy és elképzelés, nem
megvalósultság, hiszen az emberiségnek csak egy töredéke tartozik hoz
zánk. Ebből viszont az következik, hogya hit igazi buzgósága sem ölt
heti többé azokat a formákat, amelyekkel néhány százada még próbálko
zott. ': mostani zsinat egész tematikája és hangszerelese is, amely merő-
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ben eltér az előző zsinatokétól, elegendőképpen igazolhatja, hogy a híva
tales katolíkus egyház rovatott vezetői sem vélekednek másként.

A világnézeti megoszlást ma már állandónak és örökösnek kell te
kintenünk az emberex között. Figyelemmel azonban bolygónk egysége
sülesere és szemoen a nukleáris veszéllyel, szükségszerü lett mégís az
egyetértés az észszerűen Ienetséges együttműködés szintjén, Ezt a szük
segszerüséget bármely józan elme vilagnézeti különbség nélkül felismer
heti. Változott viszonyaink között azonban azt az egész földre kiterjedő

szellemi integrációt, amely elégséges mérvű lehetne, mi katolikusok is
elsösorban a tudománytól várjus. Csak első hallásra különös ez, de V'ég
tére is ne feledjük, hogy modern formájában a tudomány egyedül itt
Európában született meg, és pedig hosszú keresztény előkészítés nyomán.
Mondnatnók úgy is, hogy van egy keresztény energia a modern tudo
mány rendszerében s ez a keresztény energia remélhetőleg tovább is dol
gozía, Akár így, akár úgy azonban, a tudomány ma olyan nemzetközi
nyelv szerepét viszi, amelyet mindenütt megértenek, túl faji, népi és
nemzeti külonbségeken, S nem kétséges, hogy a tudomány hivatott arra,
hogy közös emeltyűje legyen a haladásnak az egész emberiség számára.
Az is bizonyos azonban, hogy ezt a szerepét csak olyan világban tölt
heti be, amely el tudja viselni vagy el tudja intézni azokat a megosz
tottságokat, amelyek-kívül esnek magán a tudományon. Kell tehát, hogy
ezeknek az antagonizmusoknak képviselői ismerjék, elisrnerjék és tisz
teljék egymást, és díatógust is folytassanak, mert ez a feltétele annak,
hogy az Ideológiai versengések ellenére emberi harmónia jőjjön létre.

Magától értetődik azonban, hogy ez a dialógus a mi részünkről nem
lehet csupán szóbeli vagy írásos párbeszéd. A kereszténység ugyanis nem
egyszerűen bölcselet vagy tanoknak rendszere, hanem élet is, amelyet
lsten igéje lelkesít. Következésképp míndazoknak viselkedése és maga
tartása is, akik kereszténynek vallják magukat, dialógus jellegével bír.
Es ha ez a dialógus nem is olyan szabatos és látványos, mint a publicisz
tikai, nem kevésbé hatásos és - mindenképpen hitelesebb. Erre is áll,
amit Sík Sándor az igazi vallásos költészetről ír, hogy ..akár ki se ejtse
lsten nevét, ki se mondja a vallás szavait", akkor is meglesz "a levegője,

a láthatatlan vezető sugara, az észrevétlenül velecsengő mélységí rezo
nancíája", Ma különben is az a helyzet, hogy a világ evangelizálásának
és megszentelésének munkája annál eredményesebbnek ígérkezik, minél
zajtalanabbul, mínél névtelenebbül történik. S nem véletlen, hogy erre a
laikusok előbb jöttek rá, mint az egyháziak. A laikusok ugyanis közvet
lenebbül felismerhették azokat a pszichíkai-szocíálís folyamatokat, ame
lyek meghatározzák a modern embert, közvetlenebbül tapasztalhatták
szolidarításukat is a más világnézeten levőkkel az életkörülmények, óha
jok és igények azonosságában. Tömören kifejezve: a Iaíkusok természet
szerűen érzékenyebbek az egyszerűen emberinek egyetemessége iránt.

Nem ok nélkül való tehát az sem, hogy a katolikus világiak s főleg

a hangadó értelmiségiek szerepe és feladata a legújabb időkben jelen
tősen megnövekedett. Miként a francia domonkos Le Guillou adta elő a
minap, a laikusok jobban tudják mérlegelní, mely pontokban kell sze
rényebben viselkednünk, hogy a másokkal folytatott dialógus igazi test
vériséggé fejlődjék a barátság és jóhiszem alapján. A laikusok ébredtek
rá arra is legelőbb, hogy a katolikusoknak ezentúl olyan emberekké kell
válniok, akik az igazság keresése és vitatása közben Í8 fanatikusan tisz
telik a szellem szabadságát. Nagyszerű fejlemény, amely magukra a ka
tolikusokra is termékenyebben hat ki majd, mínt az anatémák hosszú
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korszaka, vagy a médszeres bizalmatlanság mindannak irányában,ami
nem iktatható 1Je teljé.':iéll .a hit belső körébe. Az oa humanista típus,
amelyet Sík Sándor szerint ki kell formálnunk magunkból, "amit lát,
hall, annak ösztönösen megéli a másik oldalát is, az igazzal szemben
álló másik-igazat, a féligazság igazvoltát L-;, cserbaságát is, kiegészíti má
sik felét is, de legnagyobbnak a folytonos szintézist érzi".

Vannak, akik szocíológíaí vizsgálódásokból és statisztikai adatokból
a vallási elem fokozatos csökkenésére következtetnek az emberi törté
netben s emiatt borúlátóan merengenek a jövőbe. Sík Sándor, ámbár re
alista igyekezett lenni, nem osztotta ezt a felfogást, s nem osztjuk mi
sem, akik munkatársai lehettünk. Nemcsak azért nem, mert hiszünk Is
ten gondviselésében és Krísztus igéretében, és nem is csupán azért nem,
mert szemtanúi és figyelől vagyunk az egyház vitalitásának. Hanem mert
meggyőződésünk,akárcsak Iegújabb kori legnagyobb katolikus gondolko
dónknak, Teilhard de Chardin-nek, hogy a szédületesen rohanó tudomá
nyos civilizáció ilyen vagy olyan módon meg fogja javítani az emberek
Istennel való találkozásának anyagi és tárgyi feltételeit. Ez a civilizáció
azzal, hogy minden területen nagyobb tökéletességre emeli az embereket,
bizonyára hozzá közeliti őket egy olyan szellemi állapothoz is, amelyben
a természetfölötti rendeltetés tudatának könnyebb és nagyobb lehetősége

nyílik a kibontakozásra. Ezért is tartjuk a keresztény hívők elemi köte
lességének, hogy minden erejükből ott szorgoskodjanak ennek a mí új
világunknak szebbé, jobbá és nemesebbé tételén. .

S ebben sarkall folyóiratunknak is az a programja, hogy tőle telően

elősegítse az okos és felvilágosult gondolkodást, a türelem és szerétet
tanúsítását, a maximális megfelelést azokra a várakozásokra. amelyeket
az előttünk és köröttünk játszódó társadalmi és technikai változások tá
masztanak magyar népünk és a nagy világ irányában. "Törekvés ez, a
siker mértéke más kérdés", idézhetjük Sík Sándor szavait. Ami azonban
döntő kritérium: hogy legyen a törekvés "egyenes, tiszta és fenntartás
nélkül való".

-
ELIZEUS

C.Az Ill&s lelke megnyugodott EHz"uson. F..s eleibe incnének neki és meghajták
magokat őelötte a földig." Kir. IT. 2. 15.)

csak a folyón úgy repültek át,
hogy lába földet s vizet
aligha ért.
r1 szörnyű zajt szíve már
nem fogta föl
a csattogó tüzes kerék robajában

szinte szállt mint a bárd hullott le rá a palást.

O ömlő csillogó sok gyümölcs
Nyíló kagylók lágy ezer ránca,
zuhogó fényes hó selyem
aranypénz esője,

Rám hullik, útszéli porra,
Engem borít be eleven köpenyed
Ö engem nevezel,
O engem látsz
Fényes sza1"1'ú, lángoló Illés.

Elizeu.s lába feltört, s egyre
té rdre esett,
s a patakzó könnyben
kérdezni alig tudott
ct falvak csődülő népe
elmamdt
s a Illes/er már

Makó Imre



Ohmacht Nándor

SÍK SÁNDOR REJTETT VONÁSAI

Az ember vallási élete mindig nagy titok és halála után évtizedeknek
kell eltelnlök. míg a kutatás többé-kevésbé fényt tud deríteni erre a ti
tokra, és csak kivételképpen fordul elő, hogy egy férfinak vagy nőnek

vallásossága már életében világos és félre nem érthető. Különösen olyan
kor fordul ez elő, ha valamely kiváló papról, püspökről vagy apácáról
van szó, akinek vallásos élete akarva - nem akarva állandóan a nyilvá
nosság előtt folyik.

Sik Sántlor nem tartozik közéjük. Az ő váci és budapesti gimnáziumi
tanárkodása. aztán szegedi egyetemi professzorsága ugyan nem lehetett
rejtett élet, de vallásosságáról nem beszéltek. Tudományos működése,

melynek során a többek között háromkötetes Esztétikáját is megírta, mél
tán keltett országszerte föltűnést, de azt nem árulta el, hogy szerzője la

a tudományori és pedagógián kívül egyébbel is foglalkozott. Irodalomtőr

téneti munkáí, amelyeket Pázmányról vagy Gárdonyi-Ady-Prohászká
ról írt, nem mondtak semmit az ő lelki életéről. Még az Alexíus-miszté
rium (a szent Alexius tévedésből került a címlapra), vagy az Advent,
vagy a Hét szép história, sem sokat beszéltek egyéniségének mélységeí
ről és csak a gondos olvasó vett észre valamit ebből. Az Imádságosköny
vet ketten írták. Még szegedi hallgatói sem tudtak mit kezdeni tanárjuk
kal, aki velük ment falukutatásr.a és a magyarság tanulmányozására, de
hogy vallási élete hogyan áll, ezt, egy egészen kis CSOPOl'tOt leszámítva,
nem tudták. Még pedig azért nem, mert erről nem beszélt, hanem meg
tartotta magának. Annál is inkább, mertahpjában véve maga sem tu
dott mit kezdeni lelkének ezzel az édes. de annyira rejtett titkával. Nagy
csodálkozással fogadta, mikor Radnóti Míklós kedves hallgatója megkérte,
hogy legyen szíves őt megkeresztelni.

Ezek a tudományos és szépirod.almi sikerek hirtelen véget értek, mi
kor szegedi rtanársága megszűnt és ő kénytelen volt Budapestre költözni,
És amit a nagyvilág eddig nem tudott róla: most kezdett el igazán nö
vekedni híre és népszerűsége. Ennek egyik oka mindenesetre .a rendfő

nökséggel járó teendők fáradhatatlan végzése. de a másik növekvő val
lási élete és ennek külső megnyilatkozása: minden adventben és minden
nagybőjtben szentbeszédeket, ún. konferenciabeszédeket tartott. Eleinte
még meghívókat nyomatott, hogy minél nagyobb számban szerézzenek
tudomást róluk az emberek. De ez csakhamar fölöslegessé lett, mert csak
úgy özönlöttek ezekre a szeritbeszédekre. Hogv ülőhelyet biztosítsanak
maguknak, már egy jó órával korábban megtöltötték a padokat. aztán
kinn a folyosókon végig, .a lépcsőkön végig, még egyemelettel följebb is
álltak, míndenütt, .ahol csak hallani lehetett. Az e~etemi terriolom tá
gas csarnoka hasonlóképen teljesen megtelt: mert itt is elmondta a be
szédeit.

Ennek az óriási érdeklődésnek csak betegségének súlvosbodása ve
tett véget. Mikor be kellett látnia, hogya tömegek l-ívánságának már nem
tud eleget tenni, akkor legalább egy-egy beszédét írásban közölte a Vi
giliában. Nemsokár.a ennek is végét szakította a halál.

Temetése revelációszámba ment. Azon az esős délutánon. abban az
ezernyi ezer főnyi tömegben képviselve volt a különböző pártállású és
foglalkozású emberek áttekinthetetlen sokasága. A tudomány művelőinek

ezernyi számától lefelé az egészen egyszerű emberekig mind kötelessé-



gilknek érezték, hogy megadják neki a végső tiszteMéget és egyúttal ön
kéntelenül tanúsították óriási népszerűséget.

Ennek a hatalmas és egyre növekvő népszerűségnek több okát lehet
megjelölni. így mindenekelőtt katolícízmusát, melyet ezvre mélvebben
megismertek. Hiszen nem lehet együttérzés, sőt meghatottság nélkül 01
vasntazokat a verseit, amelyek százféle változatban, de egyre újabb be
állításban hirdetik és köszönik Istennek a katolícízmust. De minden írá
sát átjár}a katolikus világnézete.

És ez ,a katolikus meggyőződés olyan emberé, aki szívvel-lélekkel
papként él. Sohasem erőltette másokra ezt a meggyőződést, de akik el
jöttek meghallgatni szentbeszédeít, a roppant egyszerű forma mögött
világosan megértették a pap mondanívalóínak meggyőző voltát. Nem a
költő művészi nyelve vonzotta őket, nem az előadás világossága, hanem
a papnak az a meggyőződése, amely vagy hasonló húrokat rezegtetett
meg hallgatói lelkében, vagy - hiszen másvallásúak. sőt hitetlen embe
rek is haJJgatták - legalább mély gondolartokat keltett bennük és e~

egy régi kérdésükre kapták meg végre a kellő, mert modern paptól jövő
. választ.

Talán a legvilágosabban a költő, a limi költő tárult ki naprél-naora
a nagyközönség előtt és ismertette rokonszenves világnézetét. kezdve a
"Szembe .a nappal" kötettel egészen v.égig az utolsó évek nagyon komoly
kölJteményeiig, ahol egyre gylakrabban emlegeti a nagv számonkérést. Is
ten előtt: "Csak az Ament el ne vétsem". Jts ugylanakkor ezeket is Jel
lemzi valamí belső derű, sőt finom humor is.

De mintha még mélyebbre kellene ásnunk, ha rá akarunk nvitní en
nek a ritka erejű feilődésnek, betegsége okozta kényszerű visszavonult
ságban ís tovább fejlődő népszerűségének i~:tzi magvarézatára. Nem ki
sebb tényezőről van itt szó, mint az ő sátátos és sok tekdntetben ezv
szerű egvéníségéről; mondjuk ki bátran: legyőzhetetlen vallásossá1Z,4ról,
amely előbb vagy később minden hallgatóját WI.!tY olvasótét átiárta. Mee
próbáljuk most néhány egészen vázlatos, inkább csak odavetett vonással
magunk elé állitani ezt .a nem míndermaoos ezvénísézét. .

ott van mindenekelőtt föltétlen jóh1szemúsé~e. Mint tanár nem tar
tozott a katonás fezvelrnet tartók közé, saínálta is az időt az ilyen prob
lémák oldozeetásától. És méeís, mint tanár már a gimnáziumban a l~

modernebb kulturát tudta adni. Ha helyettesíteni kellett, mindíg vitt ma
gáv:al valami olvasnivalót és úllV, arnint ő olvasta, vég11~ nyomokat
hazvett míndenkíben. Görög volt az e~ szakia. de nem ~ötörte a
fiúkJart; azzal a rengeteg grarrsmatíkával ée mégis tudott míndenkí annvit.
hogy nem fordították, hanem élvezték a nagy költőket és anmvit, hocv
tanártársai csak csodálkozbak. a szerenesés tanulők pedig meziezvezték
azokat az órákat: egyszer s míndenkorra. Mert olvasni, úgy mint ő, nem
tudott más, szemei tűzben égtek és kellemes tenor haneia kifényesedett.

Ezt a jóhészeműsézet mindia megtartotta. Míndenkíről fölt~telezte a
jót, minden rosszra talált és míndjárt mondott is valami ml"'1tsé<t~t. Me
sélték neki, hogy az az intelligens férfi hozvan csent el!Y kifUt, Válasza:
"No de mílyen .éhes lehetett az a fölnőtt, hogy erre rászorult."

Eln'!orma mértékkel mért a rászorulóknak. ha míndíá-t kellemetlen
és terhes emberek voltak is köztük. Miikor fil!Yelmeztették, h()Q'V ezek
némelvkor félrevezetík, Iegalábbís esünván visszaélnek a rendfőnök ki
mért idejével, csak ennyit mondott: "Elél;( baj az neki, hiszen a le~iobban

neki magának árt." Mások rövidesen kiadták volna az útját az ilyen nem
ép embernek, ő azonban csodálatos türelemmel meghallgatta és pénzzel



is segítette őket. Ezt is kivánta már ígazságossága, hogy egyforma mér
tékkel mérjen míndenkinek: a szeretet mértékével,

Alaptulajdonsága a jóság. Olyan jó ember volt - ez volt szinte min
denkinek véleménye. Jót föltéte1ezni, jót tenni - ennek a két mondatnak
átéléséből indult ki mindig magatartása. A kedvezőtlen itéletet átengedte
Istennek. Ezért közelében jobbnak érezte magát az ember és megszünt
a probléma jelentősége. Szeretett együttérezni mindenkivel, örömben
bánatban és szívesen volt örvendetes hírek első közvetítője.

Ennek a jóságnak egyik beszédes megnyilatkozása, hogy rengeteg sok
holmiját elajándékozta. Pedig ez nem is volt mindig könnyű dolog, hi
szen néha ruhadarabjairőlvolt szó, amelyekhez kedves emlékek fűződtek.

De eszébe jutott Prohászka püspök, aki nagy adakozó volt és maga sok
szor egyszerű kopottes reverendában járt, és már készen volt laz elhatá
rozása. "Kinek volna jó ez a 'ködmönöm? Neked nem volna jó? Hát ak
kor legyen a tied." Úgy lát:sziJk, hogy v.agy tízezer forintot kitett az a
pénzbeli összeg, amellyel évről-évremegsegitettea hozzá fordulókat. Igaz,
neki bővebben jutott leülőnféle címeken - egyetemi tanári nyugdíj, vagy
a lap főszerkesztőjének díjazása -, de ezek .a pénzek maradéktalanul
szétfolydogáltak a jószívűség különféle útvesztőin.

Hűségebarátaíhoz- különösen föltűnő, ha meggondoljuk, hogy ba
rátjálnJak nemcsak két vagy három jóakaróját tekintette, hanem a legtá
gabb értelemben véve mindenkit, s-enkit ki nem véve. Ha valaki megbán
totta és ő észrevette, hogy ezért az illető utóbb kellemetlenül érzi magát,
tökéletesen és véglegesen megbocsátott ,és sohasern éreztette a múltat.
Ellenvélemények és türelmétlenségek után is változatlan maradt a sze
retete,

Lehetetlen lesz összegyűjteni azt a sok névtelen szívességet, amelyet
a rászorulóknak tett. E:gyik üdülőhelyen míndennap két tele kanna vizet
hozott a ikútról egy néninek, akdnek abban az időben nem volt segítsége.
Keservesen megizzadt belé, az ő korában már nem tett jót az efféle tor
nagyakorlat. "De ha egyszer nincs más, aki megtenné szegény betegnek"
- ez volt a válasza.

Az ilyen hősi elszántság cselekedetei óriási mértékben megnöveked
tek és még tökéletesebbé lettek ,a betegség legutolsó esztendőiben. Ilyen
kor Jmindig tuoatjáv,alakadnak. akik ezt vagy amazt az orvost. vagy SC'

bészt vagy ápolónőt tudnak ajánlani. Ö azonban következetes engedel
mességgel átengedte magát a rendi orvosnak és ápolónőnek mindvégig
és lemondott mínden idegen segítségről.

Jóság, jóhiszeműség, megérteni akarás, bocsánat mindenkinek. igaz
ságosság, nagy mértékű adakozás, alázatosság. hűség, együttérzés bajban
és jóban - mi egyéb ez, mint az életszentség rohamos kifejleszté-se egy
szinte reggeltől estig tartó aszkézis seeítséeével ? Neki is meavoltak ''\2
elsötétülés órái és kivált a betegség fokmérőiként az indiszpozició és tü
relmetlenség percei, idegrendszerének változásai, amint megvoltak ezek
a szentek életében is. D-e rnindez együttesen. ebben az összehangoltság
ban vajmi ritkán találkozik. És Sík Sándor tartós hatásának és folyton
növekvő népszerűségének nincs kisebb oka, mint az, hogy mégis csak
valami elterelhetetlen törekvés vezette az életszentség irányában.

A felé az életszentség felé, amelyet szülőitől örökségképpen kapott
és azóta folyton erősödött. Szentség, amely telve van mély alázatosság
gal és ugyatna!kkor azzal a m-eggyőzódéssel, hogy mindnyájunknak ;3.

szentek életét kell élnünk, hősies fokban, az Úr Krisztus mintájára.
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Lehet-e vajon Sík Sándorról azt állítani. hogy mísztíkus ? Abban a
Maumigni- és Poulaln-féle 'értelemben, amely példáu! a !1':!f(y spanyol
mísztíkusokat tartja szem előtt és csak egy Keresztes Szerit János vagy
Szent Terézla lobogó tüzében lát igazi rnísztíkát, kétségtelenül nem le
het. De Ja dominikánusok értelmezésében minden embernek, de Iőleg

minden katolikusnak az a hivatása, hogy a misztíkusok életét élje. &;
ebben a régi, tiszteletreméltó értelemben Sík Sándort igazi misztíkusnak
kell tekintenünk. Misztika titokzatos lelki életet jelent, amely közelebb
vezet az Istenhez. Es Sík Sándor, aki egész biztosan nem tanasztalt misz
tikus Iebezéseket, amint egvébként Pascal és Newman, ez a két elis
mert misztikus sem, ugyanakkor elválhatatlanul hozzákapcsolódott élete
az ő Istenéhez.

Ne csodálkozzunk, ha csak kevesen vették észre n 'Ua ezt a misz
tíkus hailamot, bár egYik tisztelője 'azt állítja. hogv ő ebben ,8.'l értelem
ben korának ezvík legnagyobb misztikusa. De az ő misztikáta e<:t~<:zen

re itve élő valami. Az ő hite mindig tele volt két<>éqqel és sohase-n bízott
abban, hozv csakúgvan megtesz-e mindent, amit Isten elvár tőle. Nem
abban kételkedett. hozv jó az Isten, és ővele iraalmasan fog bánni, eb
ben sohasem kételkedett. Hanem abban, hozv nem túlsacosan kevés-e az
ő szeretete Isten iránt, hogy nem volna-e kötelessége még többet és egy
re többet adni az embereknek, hogy maga csakusrvan szezénv lel:1Ven;
mindenesetre azonban úgy, hogy ne sokat Iássanak meet ebből. A.n"lil.{o
zását még barátai előtt is rejtegette: legföljebb ha azt kérdezte időnkint,

nem volna-e szükségük valamí segítségre.
Az is biztos, hogy nem érzett semmi misztikus örömöt olmélkedéseí

ben vagy imádság közben. Pedlz mennvit szekott imádkozni ! Némi bi
zalmat adott neki az a meggondolás, hogy igen sokat imádkozott Szűz

Máriához: imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Ha sétáia köz
ben találkozott vele valaki, észrevehette kezén azt .az aranvos zvűrűt az
zal a tíz gőmböcskével; akkor is az üdvözlégvet imádkozta, Ez a misz
tika nem volt az a messzire világító lobogás. De nem volt a nacnak W,H~Y

még éjszakának sem az ébren töltött órája, amelyben nem elmélkedett
vagy imádkozott és az olvasógyűrűje életének utolsó napján is állandóan
ott volt a keze ügyében, akárcsak kedvelt lelki olvasmányai: Kempis
Tamás és Szalézi Szent Ferenc. Két-három éve azzal a gondolattal is
foglalkozott, hogya Szentlélek tiszteletéről tart beszédsorozatotés köny
veket gyűjtött és olvasgatott erre a célra. Ha mégsem került sor ezekre
a beszédekre, ez inkább csak annak volt a következménye, hogy kevés
az olyan kissé modernebb könyv, amely erről részletesebben szól a mai
emberhez; abban pedig nem bízott, amit csak ő látna. De nem szahad
felejtenünk, hogy éppen a Szentlélek Úristen az, aki a maga hagyomá
nyos hét ajándékával a misztíka felé irányítja az őt szerétőket. Hogy
mégis állandó nyugtalanság tanyázott benne, ez éppúgy nem ellentmon
dás, mint ahogy nem volt az abban a két elismert nagy misztikusban:
Pascalban és Newmanban sem, akik mindketten tele voltak kétséggel és
bizonytalansággal. Aki hite szerínt él és a Szeritlélek tevékenykedik ben
ne, az Isten élő hasonmásává válik. Prohászka egy cédulaján megtalálták
halála után, hogy mit ért misztikán. "Misztika - rnondja ~ Isten mély
megérzése a világban e a lélekben; megérzése a mély kapcsolatoknak a
lét és Isten között; kapcsolatoknak. melyek közelségét, egyesülést, éle
tet mondanak." Ez Sik Sándor misztikája. Ö Prohászkához járt iskolába,
mikor annyi szerétettel és csodálkozva gyűjtötte a mísztikára vonatkozó
drága emlékeket.
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Sík Sándor lelki élete jellegzetesen mísztikus. Annak mutatja főkép

p2:1 3Z .3.Z állandóság és következetesség, amely bizonyos természetesség
gel mindent Istenen keresztül értékel, és nem egyszer olyan tökéletesség
gel, melynek párját csak a szeriteknél találjuk. Azt például, hogy kivé
tel nélkül egyformán bánt a hozzá fordulókkalés a kellemetlen vagy
visszataszító külsejűekkel nem kevésbé, mint a többiekkel. Itt legott
eszünkbe juthat a szent ars-i plébános, aki már fiatal éveiben az atyjá
tól gondozásta átvett szegények közül kiválasztotta a különösen vissza
taszítókat és ezekkel különösen jól bánt.

Misztikáján keresztül lehet azt is könnyebben megérteni, hogy míért
növekszik olyan rohamosan lelki hatása hallgatói nagy' tömegére.

A mísztíkus mélységet nem mindig könnyű nála megállapítani, aki
nek természete annyira rejtőzködő és aki mintha mindig elégedetlen
volna teljesítményeivel. De mikor beszél vagy ír, ez az elégedetlenség
átadja helyét egy lelkes magatartásnak, amely ha őt nem is, de a többi
embert megnyugtatja. A misztlkának egyik igen jellemző magatartása a
Szentlélek ajándékainak bízó elfogadása. Ekkor az Isten embere behúzza
csónakjának evezőit és többé nem maga cselekszik, hanem a Szeritlélek
szele fúj és dagasztja vítorláit,

---._---
or N~GYSOROS

DANTE-ILLUSZTRÁCIÓ

Az ellenszélben lengő fák felett
suhantunk át a legvégső határon.
"Mit láts.z ?" - kérdé hölgyem. "A tárt eget 
dadogtam -, melyhez mind a föld csak álom."

XXIII. JÁNOS

Atüt brokáton, selymeken
a nyílt, paraszti jóság;
át a halandó emberen
az örökkévalóság.

HÁRSFA-KRISZTUS

Szamáron ül sudáran,
mezítláb, ősimód.

Tartom, Uram, a hátnm.
lennék a hordozód.

SCOTUS DOCET

"Isten az ős-szeretet. Kezdettől vágyta, szeressék:
oly gyöngéden, ahogy nem képes semmi teremtmény.
O leszen ily szerető - ha nem is tévedne meg Adám!
S ez Ige testté lőn ..." Szólt Duns Seot, s könnye kicsordult.

TEILHARDUS DOCET

"Kél, burjánzik a lét: szétágaz. gócba verődik;

éled a holt anyag és kezd már eszmélni az élő.

Megjelenik Krisztus.: rejtelmes teste fölépül ..•
S megfér mind a t.'ilág a sugárzó Ömeqa-pontba:"

Szedő Dénes



R6n,ay György

EML~KEIM SÍK SÁNDORRÚL

Nem kívánok se arcképet rajzolni, se tanulmányt írni, se méltatást
adni róla. Ami itt következik, nem több, igényében sem, mint amit a
fölébe írt cím mond: néhány személyes emlékem Sík Sándorról. Hogy ta
lán így is adhat egy-egy vonást arcképéhez. egy-egy szempontot mélta
tásához, egy-egy adatot ahhoz a tanulmányhoz, melyet majd egyéniségé
ről, művéröl és szerepéről írnak? Lehet, kicsit talán remélern is, és ért
hetőleg: szeretném, ha mások is úgy látnák, ahogy én láttam és látom.
De, ismétlem: amit irok, mégsem az adalék-szolgáltatás szándékával
írom. Hanem inkább csak úgy, míntha szebájában ülnékés beszélgetnék
vele, mínt armyiszor életében, róla magáról is: művéről és munlkájáról
és mesterségéről, törekvéseiről és eredményeiről, s arról, hogyan látom
ezt a művet és pályát én, oa fíatalabb nemzedékbeli író, kritikus és iro
dalomtörténész, aki ráadásul, sorsom egvik leggazdagabb áldásaként. a
barátjának istudhattam magam, és mint barátja, őszintén beszélhettem
vele.

Kérem érzékenyebb olvasóírnat, akik egy-egy őszintébb szavamon
netán megütődnek. LS hajlandók lennének tiszteletlenséggel, vagy énpen
kegyelethiánnyal vádolni: ne legyenek e téren sztgorúbbak, mint amilven
5 volt irántam, amíg beszélgethettünk s olykor-olykor vitázhattunk. Még
ha esetleg más volt is egy-egy irodalmi kérdésben a véleményünk: mín
dig szeretetben, és mindig egymás megértésének igaz szándékával. Ezért
végül mindig meg is értettük egymást.

•••
1941-ben, amikor Összes Versei mezjelentek, én ismertettem a Nyu

gatban: cikkem a lap augusztusi számában [elent meg. Mai író, mai 01
vasó talán elképzelni sem igen tudja, mit jelentett a'kkortáit valakinek
eliutnia odáig, hogya Nyugatba írhat: milven fölavattatást, lOYa:Q,g-á
üttetést. Aoki írását végre a Nyugatban látta, elhihette magáról, hogy író.

Én nyilvánvalóan Illés Endrének köszönhettem. hogy nemcsak eav
egy versem jelent meg időnkint ,a folyóiratban, hanem irodalmi cik
keimet is közölték és kritikák írásával is megbíztak. Illés Endrének ko
molv tanácsadó szerepe volt a szerkesztésben ; és egy helyen dolgoztunk,
a Révai könyvkiadónál, 5 mint irodalmi igazgató, [ómngam mint lektor:
és ha egy immár tekintélves. beérkezett író, meg a nála valamivel fiata
labb, éooen beérkező pálvatars eszménvi viszonyát, él baráti mentorsáz
Iegtaointatosabb és leeserkentöbb formáját kellene "'hr:\zolnom: ma is ezt
a vele egy munkahelyen s mondhatni er:tv szellemi tűzhely mellett töltött
néhány esztendömet venném mintául. Ö kérdezte meg tőlem valamikor
1939. vég-efelé egy délelőtt a Révainál. azzal a Iefezvverző udvariasságzal,
amely egyszerre számtalan arasszal ugratja föl bennünk ·a saiát mér
oénket. "volna-e kedvem" Ba-bits frissiben megjelent Kisebb Műfordí

tásairól tanulmánvszerű bírálatot írni a Nvuzatba, ami egy fiatal író
iránt, aki már volt ugyan "valaki", de úgy, hogy még azért nem volt
sokkal több a senkinél, akkora bízalomnak és meabecsülésnek számított,
hogy jo<:t~al állt ela szavam tőle. Ezeket a "vezető kritíkákat" nem két
hasábosan hozták, hanem teljes szélességben, és egy fokkal nagyobb be
tűtíou ssal, nem borzísszal, hanern garmonddal. CSUp3. kis, de lényeges
mozzanata a fölavatásnak. Kritikus talán enélkül is lettem volna: hogy
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mindig nagyon komolyan vettem ezt a mesterségemet és mint kritikus
elsősorban mindig magammal szemben igyekeztem igényes lenni: ezt
alighanem la Nyugatnak köszönhetem, és a Nyugaton át annak, aki uta
mat oda egyengette és képességeimet előlegezett bízalmával megerősí

tette és megedzette: Illés Endrének. Attól fogva egyéb ilyen "nagyobb"
föladatot is kaptam. 1941. nyaránazt, hogy Sík Sándorról írjak.

Ehhez is kommentárt kell fűznöm. Mert végelemzésben több volt.
mint pusztán csak "irodalmi tény"; jelentőségét azonban aligha értheti
meg, aki nem élte, fiatalabb koránál fogva nem is é1hette át érett szel
lemmel és figyelemmel, és nem közvetlen tapasztalatból, hanem csak
hírből, hallomásból, közvetve ismeri azokat az időket. 1941: már maga
az évszám is sok mindent megmond. Szellemi életünkben már javában
folyt ekkor a humanista erők számbavétele, egy-egy központ körül való
csoportosulása, annak .Jeltározása", ki hová tartozik. Nos - a világos
ság kedvéért durva vázlatossággal - a Nyugat felől egy percig sem le
hetett kétség: megindulása óta. első harcai óta, Ady óta köztudomásü
volt, hogy hová tartozik. De, hogy végeredménvben Sík Sándor is a
Nyugathoz tartozik, 5 ahhoz, oda, abba, amit ,a Nyugat jelent - B hová
is tartozhatnék máshová a szegedi fíatalok, Ortutav. Tolnai, Radnóti ta
nára, barátja, mestere és vitáz6 társa: - az nyilvánvalóan, félreérthe
tetlenül. orszáz-világ előtt ezzel a .gesmussal nyert szentesítést, Sa gesz
tus ezvúttal talán a jóvátételé is volt a Nvugat részéről: jóvátétele annak
a lekicsinvlő hangjában rendkívül ig:azsát;ttal,an, de azért nem mínden
ií{azsát;t nélküli (s az 'egykori erő-viszonvok és vonalak alacián némileg
érthető) krítdkának, melvet 1910-ben közölt Sík Sándor első kötetéről. a
Szembe a nappal-ról, Karínthy tollából.

Miért énnen én k''iutama föladatot? Mert katolíkus íróként tartot
tak számon? Mert föltételezték. hocv a szárnbaiőhető kritikusok közül
talán én ismerern a leaiobban Sík Sándor líráiát ? Míndeav: szíves-örő

mest vállaltam, amivel mevbíztak. annál i:<; inkább, mert irodalmi véle
ménvem ís .az volt, hoev Sík Sándor, a költő alaotában véve a Nvucat
hoz tartozik. Hogvan ? Hadd ismertessem itt ezt a hajdani ismertetésemet.
Nem hiszem. hozv súlvosabban tévedtem volna. Lehet, hogy ma már
eervet és mást árnvaltabban fow'\lmaznék. Am főként ami kiindulásomat
illeti: egy bizonvo/3 .anazvar dinamizmusnak", mínt stílustörténetí 
hanzsúlvozom: stílustörténeti -- iplensét;tnek a Iétezését, azt hiszem. nem
lehet alaoosabb mérlezelés, és fők~nt vizsgálat nélkül ouszta kalandos
föltevésnek mínősíteni. De ez más kérdés: nem bonyolódhatom itt iroda
lomtörténeti és stflustörténeti feiteltetéseltbe.

Nazviában ezt mondbsm: .'\ fi."It."I.1 Sík Sándor költészete. stílusát te
kintve (5 a stílus szó értelmezésemben olyasmit is jelentett, hogy életér
z6,<;) :irn'i a vidékre helvezhető, amerre - nem tekintve a viláznézetek kü
lőnbözősécét - Prohászka. SZAbó De7.C:ő és Kassák, vagy részben Har
sánvi Kálmán; ennek ·a ,.din'imikuc:" stílusnak, ami nem ezészen exoresz
szionizmus, de expresszionista jellegű, tartalmilag katolíkus változatát
képviseli.

"A fiatal Sík Sándor - írtam, fíatal.sázom kissé merészen katezö
rikus fog-almazásá'.ral - a tízes években föltörő macvar dinamizmus köl
tőíe. Ma már az is világos előttünk: nem egészen helvénvaló az a szem
lélet, ameIvamodern macvar Irodalmat a Nvuzat íróira korlátozza 8
abban, ami a Nvuzaton kivül, vazv érroen ellene volt. hajlandó csak ma
radísázot, epizonizmust, dilettantizmust látni. Ha az úí irodalommal kan
esclatban a Nyugatról beszélünk, túl e hatalmas. munkát végzett folyó-
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iraton. oly összefoglaló fogalomnak kell vennünk, amelyben a folyóira
ton kívül fölbukkant ,új' is elfér. Bele kell helyeznünk Sik Sándor egész
pályáját is, s hogy mennyire, csak most, összes versei megjelenése után
eszmélünk rá igazán."

De idézem egykori cikkem következő bekezdését is. Igazam volt?
Ma sem merném azt mondani, hogy nem volt igazam; volt valami iga
zam, bár túl mereven ábrázoltam, tételem kedvéért. Útját, Iényegében,
ma sem sokkal másként látom; s valamivellazábban még a fölvetett
párhuzamot is vállalnám. "Meglepő - írtam - mennyire egybevágnak
Sík Sándornál a fejlődés nagy íze i a Nyugat, e jelképes értelemben vett
Nyugat nagy ízeivel. Az egy (bizonyos) vállalt pózban jelentkezés ro
mantikus bemutatkozó mozdulatai és stílusromantíkája után megindul
bizonyos rnetafizikai elmélyedés, Sík Sándornál a katolikus, kegyelmi
mísztika felé. Azután a vilázháború és a forradalmak nagy megrázkód
tatásaí szembeállttjáka költöt a közősség, magyarság és hagyomány nagy
kérdéseivel. S a zaldatott évek után, szenvedések tisztítótüzében edződ

ve, az író elindul .a klasszicízálódás felé. Gondoljunk Babits két kötetére:
a Sziget és tenger, meg Az istenek halnak, az ember él címűekre - s
utána oa két Sík-kötetre, a Csend-re (1924), meg a Sarlósboldogasszony
ra (1928).

Sík Sándor újabb versei - folytattam - már az érett klasszicizmus
jegyében állnak. Az olyan költeményekben. mint a Szegedi óda például,
egyenesen a meglepetés erejével hat a nyelv, a szó-és mondatkőtés ha
g-yományooan klasszíkus-maayar zamata, tömörsége, Ezzé érett a hajdani
fiatal évek pátosza, a férfikor első fordulójának expresszionista zakla
tottsága: nyelv, szó, mondat rejtett Iehetőségeire építő, klasszikus emlé
kéket keltő nerries magyarságzá. ízesen tiszta Iírává."

Hogvan olvasta, hogyan fogadta ezeket oa sorokat és megállapításo
kat? Tett rájuk célzást, ejtett szót róluk? Lehet: nem emlékszem rá.
Arra azonban emlékszem, hozv a munkatársak egyik szokásos összejőve

telén a Dunakorzó kávéház különtermében Radnóti szébahozta írásomat:
örült a Nyugat gesztusának. és nagyjában egyetértett azzal, amit
mondtam.

Ma persze erősen érzem ezen a cikken a fiatalember szintézis-stvártó
örömét. Ha tehetném. rászólnék: Iassabban, a dolgok azért mégsem ílven
egvszerűek. Klasszicizmus, igen; de ne szabjunk senkire végleges kate
góriákat. Ha már sarkoontokat rögzítünk a jelenség elhelyezésére, ne ér
jük be egyetlen eggyel. Az egyiket. sommásan. Arany Jánossal jelölhet
jük; de csak az ezvíket, Mert föl kell vennünk egy másikat is. és arra
ráraeaszthatjuk táiékoztató címkének Vörösmarty nevét. A kettő, sokáig.
ezvütt jellemző Sík Sándor Iírájára. Két áramlata ihletének. egymá<;sal
váltakozva. Még az Oszi fecskében is érezni ennek a .,Vörösmarty-uólus
nak" a sugárzását, A hetedik nap dallamában, s a költemény 1942-töl
1958-ig több mint tizenöt évet átívelő keltezése e sugárzás konstans vol
tára mutat. A .,Vörösm'l.rty" természetesen gyűjtőnév, egy egÁo:;z magyar
költői hagyományt jelöl, melvbe M"lrlách is belefér. De az 6szi fecske
alaphangja mégis az Arany János Űszikéinek hangjával rokon.

De nem tanulmánvra. nem elemzésre vállalkoztam: és semmi értel
me sem lenne, más szavakkal elismételni. amit már egyszer jól-rosszul
elmondtam itt Sík Sándor Iírájának utolsó szakaszáról, "az ősz dicsére
téről".

Visszafordulok férfí-tavasza felé, s egyben a magarn kora ifjúságának
tavaszába.
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Egy könyv van előttem, egy verseskönyv, a berlini Voggenreiter
Verlag kiadása, 1928-ból (több szép magyar művet adott ki a huszas
években e német kiadó magyar osztálya, Aprily Rasmussen hajóján című

gyűjteményet például; pesti bizománycsa a Múzeum körúti, majd Kecs
keméti utcai Studium könyvesbolt volt, hová diákkori vakációim első

útjai vezettek, megnézni, nincs-e valami ujdonsá,g); egy könyv, mondom:
az Őszi fecske mellett legkedvesebb Sik-kötetem, ,a Sarlósboldogasszony.
Mennyit kérleltem. mikor az Őszi fecske anyagának régi részét válogatta
és rendezte sajtó alá, vegyen be minél többet ebből a kötetből, s a nyi
tányt, egyik legszebb versét, okvetlenül! Végül ez a nyitány is kimaradt,
és vele még sok minden más is. Sokat vitatkeztam vele akkor a váloga
tásáról. Körömszakadtáig .Jcüzdöttem" olyan darabokért. mint ez a
"Nyár és hajnal" kezdetű nyitó-vers, vagy az EJjjel a teng,eren, az Alm,
a Havasi pihenő, és A Ziller litániája, a Régimódi vers az isaszegi or
szágútról; sorra csatát vesztettem: mái beleegyezését másnapra vissza
vonta, a korlátozott terjedelemre hivatkozva, vagy más versek kedvéért,
melyekre nem egyszer azt mondta: "Jobban szeretik". És "szivem sze
rettei" végülis áldozatául estek egy-egy oly.an versnek. mint a Tojás,
vagy az Ibolyák. Mert azt ismerik, szeretik, százszor hallották, követelik:
mit szólnának, ha nem találnák a kötetben. Neki volt igaza, aki a meg
hatott hallgatók csillogó szemét, önfeledt rnosolyát látta maga előtt?

Vagy mégis nekem, aki csökönyösen ragaszkodtam volna ahhoz, amit
szebbnek, erősebbnek, teltebbnek, érző szivek igényei iránt kérlelhetet
lenebbnek tartottam? Ezt a vitat. ma is vele vivnám tovább, ha vívhat
nám; sajnos, már nem vívhatom.

Fontane írja egyik levelében: "Jogosultságom mesterségemhez 
(krítíkusí mivoltáról beszél) - olyasmin nyugszik, amit az Eg helyezett
bölcsőmbe: a művészi dolgok iránti érzékenységemen. Erősen hiszek ér
zésemben; ha ez a tulajdonság nem lenne bennem, mint krítíkus még ma
letenném a tollat. Föltétlenül bízom érzékelésem helyességében." Nos,
én is föltétlenül bízom a magaméban ; ha nem bíznám, én is letenném a
kritíkusi tollat. Bízom benne, de szeretem ellenőrizni helyességet, Ezer
szer inkább vállalom az érzékelésemből származható tévedést, mínt a
teoretikus fűrészporrágás óvatos tévedhetetlenségét. De ha lehet, elkerü
löm a tévedést; a föltétlen bizalmat igyekszem kiegészíteni a kételkedés
sel. Hátha mégsincs igazam ?

Akkor is újraolvastam, magam ellenőrzendő, a Sarlósboldogasszonyt.
Emlékeivel sosem lehet elég óvatos az ember, s kivált a kritikus. Hát
még ha olyan kedves, életéhez-nőtt emlékeiről van szó, mint ebben az
esetben az enyéim. Ezért vettem elő most is a kötetet, ezért van itt
előttem.

1928-ban jelent meg; 1928. június 29-én kaptam, évzárón, jutalom
könyvnek, "a magyar költői irodalom iránt tanúsított buzgóságomért".
Az a nyár, 1928. nyara örökre tele van bennem a Sa1'lósboldogasszony
hangjaival. Úgy emlékszem, sosem esett az eső; ifjúságunk nyarain álta
lában sosem esik az eső. Nyári délutánokon fogtam a kötetet, valame
lyik meredek, homokos ösvényen fölkapaszkodtam a platóra. lehevertem
a szúrósra száradt fűbe: szemközt velem a végtelen, arany ragyogás, a
tó aranykék lapja, túlsó szegélyén tükörkeretül az almádi dombok mé
lyebb kékjével. és fejem fölött még egy kékség, egy másfajta, makulát
Lan kék: az égé. Olvastam, tízszer, hússzor, százszor, az Almot, a Havasi
pihenőt, A ZilZer litániáját, a Régimódi verset az 'isaszegi országútról,
és a legtöbbször a kötet nyitányát, mellyel nem győztem betelni, és me-
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ly et ma is tökéletesnek érzék, Sík Sándor egyik legszebb versének, sok
kalta szebbnek mindenféle, ezerszer népszeruoo Tojásnál és Ibolyáknál;
s bizonyságul meggyőződésem igazára mit tehetek mást, mint hogy ide
írom, teljes egészében:

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne páráthk a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz.

De az 'orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Má1' bontja barna falanxát
Az aratók komor karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lánllok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncoL.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről ,egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
Es testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.

Nem vághatok neki tekervényes verselemzési fejtegetéseknek. 01
vassuk el, és olvassuk el újra, gyönyörködjünk a kép tökéletes arányú
rajzában. a hangszerelés hibátlan hajlékonyságában, ebben a ritka kifeje
ző erővel beszédes ritmikában, az egész vers utánozhatatlan és aligha
elfelejthető hajnali frísseségében, vonalai hajnali élességében. színei haj
nali tömörségében. amit oly nagyszerűen kontúroz, árnyal ritmus és al
literációk zenéje (például a "már bontja barna falanxát - az aratók ko
moly karéja", a második sor méltóságteljes Iassításával, "komolyságá
val", s az elsőben a "barna falanx" tömör szemléletessége, meg oa b-állí
terációk fürgebb üteme; úgyhogy ez a két sor mintha a kaszálás mozdu
latának két egymásra következő tempója volna)... - de álljunk meg
azon a csábító úton, amely - míndkettőnk számára, és beszélgetéseink
során hányszor ! -a verselemzés volt.

A Sarlósboldogasszony ma is a régi varázzsal hat rám; ez a varázs
nem emlékeim kegyes csalása. Ma is, most is meggyőződésem: ez a kö
tet Sík Sándor pályájának egyik ritka teljességű pillanata. Van benne
valami, amiben nem is fog többé följebb menni. Egy perc: annak az út
nak ,a delelője. amely a Szembe a nappal kötetben indult. Némi nagy
képűséggelazt lehetne mondani: "első klasszícizmusa", Mindenesetre más
fajta, mint a második lesz. 'I'avaszibb, hajnalibb, koranyáribb. A máso
diknak elmélyültebb szeptemberi kékje lesz, és mélyebb őszi színei lesz
nek, arányok, bronzok és rozsdabarnák ; emez viszont erdőil1atúbb, pezs
gőbb; művészi magatartásábarregy árnyalattal szigorúbb: kevésbé meg
bocsájtó. Mindez nem itélet, hanem jellemzés; "milyens~gről" beszélek,
nem "minőségről".



Delelő, érettség, "kl.asszicizmusa" a pálya első felének: - a költő

maga robbantotta széjjel a kialakuló ,,.klasszicizmust", mely, ha nem
robbantják szét idejében, egy-kettőre ál-klasszicizmussá szekott fakulni.
Egészen másféle irányba csapott, jó, egészséges ösztönnel: önmagának
valamiféle neo-expresszíonízmusaba; ez lett a Fekete kenyér.

Mindezt végeredményben nem azért mondtam el, hogy föltett szán
dékom ellenére mégiscsak valamiféle pályakép megrajzolására tegyek kí
sérletet. Hanem csak azért, hogy - míntha azobájában ülnék és beszél
getnék vele - előadjam azt, aminek ilyen kereken való kijelentésére
életében valahogy sosem volt érkezésem. Szeretném, ha senki sem értene
félre (mint ahogy ő sem értett volna, s nem értene most sem): nem
azon rágódom, JlÚ lett volna, ha nem úgy lett volna, ahogyan lett; nem
azt vítatom, vajon, hogy naívul fogalmazzam ,a dolgot, "jobb lett volna-e,
ha követi a Sarlósboldogasszony útját", ami egyszerűen ostoba kérdés
volna, hiszen egy költői pálya esetében sosem azon kell töprengeni, "mi
lett volna, ha ...", hanem azt nézni és vizsgálni,ami van. Nem elképzelé
seinket, hanem a tényeket.

Tényről beszélek tehát. Arról a tényről, hogy Sík Sándor tulajdon
pályáját áttekintve, mintegy "értékelve", meggyőződésem szerint érde
mén alul becsülte azt, amitösszefoglaIólag a Sarlósboldogasszony címe
alatt tartanék számon; önmagának egy - régebbi - hangját nem mél
tányolta eléggé, viszont jobban - az én személyes véleményem szerint
a kelleténél egy fokkal jobban - rnéltányolta mind régibb, mind újabb
termésében azt, ami a szivek tetszésével találkozott: a bájnak és humor
nak egy sajátos, kedves, őszí-napsugaras és igen közvetlen keverékét,
amellyel egy költészetében kezdettől meglevő vonást ő maga hangsúlyo
zott - engedett hangsúlyozódní, mondhatnám rossz, de ezúttal találó ki
fejezéesel - valamivel talán jobban, mint amekkora helye költészetében
valóban van. S ezzel nem a példaként említett Tojás vagy Ibolyák ellen
emelek szót (bár megvallom. nem különösebben kedvelem őket), hanem
az ellen, hogy ezek kiszorították a válogatott kötetből. és már előbb a
köztudatból az olyan típusú és 'igényű költeményeket. amelyeket a Sar
lósboldogasszony kötetből az imént cirn szerínt idéztern.

Hadd mondjam meg magyarán. Szerétnék nem ugyan tiltakozni az
ellen, de mindenesetre makacsul ellene mondani annak, hogyaköltőről

olyan képet rögzítsenek meg akár hívei is, és akár a költő iránt való ra
jongásból is, amely nem felel meg a teljes valóságnak, s arcának még
csak nem 'is pusztánegyík felét, hanem egyik felének' egyík, nem is leg
szebb és nem is legjellemzőbb mosolyát mutatja. Magam 'ÍS jelen voltam
olyan előadó estén, amikor a szűnní nem akaró tapsra jól ismert, elnéző,

csupa-szeretet mcsolyával azt kérdezte: "Hát mit mondjak még el ?" csak
úgy zúgott rá, egy ajkról, egy szívből a válasz: "A Tojást!" "Az Ibo
lyákat ll) "A Samu bácsit l" "A Tera nénit !" - Nos, én most, ünnepron
tóként, mást szeretnék közbekiabálni A Sarlósboldogasszonyt kívánom,
meg a többit: azt, ami abba a bizonyos Vörösmarty-Madách vonalba
esik, ellenkezve és ellentétnek. a teljesség ésa teljes igazság, igazabb
igazság kedvéért és nevében.

Mégha lesznek is, akik megrónak érte. Mert mindig szót kell emelni
ellene, bármily népszerűtlen dolog, ha egy költöt - bár szeretetből 
kisebbnek látnak valódi arányainál.

Szerétetből se lássák olyannak, mintha valamiféle katolíkus bieder
meier lírikus lett volna.



Nem teljességében látni akarni: nem volna-e méltánytalanság az
iránt, aki maga mindig a teljességre törekedett, és a katetikus iroda
lom teljességeert szállt síkra ? Nem tudom, ísmeruc-e, elegen és eléggé
ismerik-e azt "a katolikus irodalom problémájához" hozzászóló Egyete
messég és forma című tanulmányát, amely a Vigilia 1965. évi husvéti
számában jelent meg. Olyori írás ez, amelyre bízvast ráillik, hogy a maga
területén és szempontjából nálunk "alapvető" volt; alapvető ma is, és
ha talán már nem is annyira katolíkus irodalmunk, mint inkább kateli
kus közönségünk érdekeben javasolnom kellene valamit, azt javasol
nám: legalább ötévenként egyszer közöljék le újra ezt az esszet.

Persze ennek igazi jelentőséget is csak a körűlmények ismeretében
érthetjük meg igazan. Az úgynevezett "fehér irodalom" még szilárdan
tartotta bástyáit és tömör hadakkal rendelkezett. Hires eset: rnikor a
Nemzeti Ujsag közölni kezdte Sigrid Undset Krístin Lavransdatterját,
egyes fölhánorodott olvasók botránkozó leveleire a lap kénytelen volt el
állni a folytatástól. Persze míndig voltak, vannak és lesznek fölháboro
dott és ráérő olvasok, akik botrankozó leveleket írnak, míg viszont aki
nembotránkozik meg, aligha ragad tollat, közölni a szerkesztöséggel, hogy
nem botránkozott meg; nem is ez a jellemző, hanem oa botránkozás rner
téke és ereje, súlya, hatalma. De megbotránkoztak nálunk, bőven és
alaposan Mauríacon is, Bernanoson is, még Claudeion is; erkölcstelen
nek minősült minden olyan könyv, amelyet nem lehetett "a fehér leány
szobák lakóinak ártatlan kezébe adni"; s ha kedvem volna hozzá, akár
saját pályafutásomból is idézhetnék szemléletes példát, azokból a viha
rokból, amelyeket első regényern, a Keresztút kavart, olyannyira, hogy
az erkölcs szígorú őrei egy kerek esztendőre mindenféle katolikus sajtó
termékből száműzték nevemet, személyemet és írásaimat. Hagyján; ezek
a mesterség kockázatai és veszélyei; akinek kemény a foga, előbb-utóbb

megbirkózik a kemény dióval is.
Ez persze kemény dió volt, és föltörésében kevesen végeztek alapo

sabb munkát Sik Sándornál. Míkor a Vigilia megindult, nem éppen a
"fehér irodalom" programmjával. korántsem fogadta osztatlan lelkese
dés. Homályt kellett oszlatni, és erre a munkára Sík Sándor mindig kész
volt: - így született meg és látott napvilágot ez az úttörő tanulmány.
Kiindul egy "sernmítmondónak látszó meghatározásból", hogy tudniillik
"katolikus irodalom az, ami katolikus is meg írodalom is egyszerre", .5
aztán ezt fejti ki, olyan okosan és lendülettel, hogy bízvást odaállithat
juk munkáját Maritain kitűnő katolikus művészetelméleti műve, az Art
et scholastique mellé, amelynek tételeivel és eredményeivel egyébként
konklúzíóí egybehangzanak. csak néhány mondatát ídézem, részben azo
kat, melyeket ő maga kiemelt, dült betűkkel szedetett; s amelyek akkor
meghökkentők, szinte forradalmlak voltak "fehér" katolíkus irodalmi
köztudatunk számára (s ki tudja, sokak számára nem azok-e ma is), de
amelyek nélkül épkézláb írodalom nem, legföljebb csak önáltató hami
sítás vagy jószándékú, de irodalmon kívüli hitbuzgalom lehetséges. Te
hát: "A katolikus irodalom mindenekelőtt: irodalom." "A katolikus író
nak semmi jussa más elbírálásra, mint más írónak; a mesterembertől

sem fogadnánk el silányabb munkát, ha tudnók is róla, hogy napí áldo
zó." "Az író elsősorban művész." "Az a katolikus művész, aki megértette
a talentumokról szóló példabeszédet és megtanulta az állapotbeli köte
lességről szóló morális tanítást, tisztában van vele, hogy ha művészete

rovására akarna szent eszmékért harcolni (hogy kevésbé előkelő megal
kuvásokról ne is szóljunk), ugyanazt a bűnt követné el, mint a pap, aki
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egy politikai gyűlés kedvéért haldoklót engedne szentség nélkül meg
11d.ifl~,. Vd;;;Y d.Z anya, itKi cselédkézre hagyja gyermekét, hogy jótékony
egyesületexban munkálkodhasson. Az íronak, amikor ír, legelső katoli
kus kötelessége: a tóle telnetó legjobb művésznek lenni." &: "Az írót
is köti az erkelesi törvény, de. amíkor alkot, akkor író médjára tartozik
megvalósíteni ezt a törvényt. irói moráljának főtörvénye azt parancsol
ja neki, hogy rnondja, amit Isten rnondanía adott, tükrözze, amit a va
lóságból lát, fejezze Ki, amit érez és gondol; éspedig - minthogy a tíz
parancsolat tiltja a hazugságot -- mondja, tükrözze, fejezze kí híven és
becsületesen, megalkuvás és színlelés nélkül azt és úgy, amint látja és
érti és gondolja."

Nem folytathatom az idézést a végtelenségig. Mindez 1935-ben je
lent meg; mintegy fölénk terítette ezzel a maga köpenyét, tekintélyét
is, oltalomnak meg-megújuló víharokban; és mí is elmondhatjuk, hogy
igy vagy amúgy, mindnyájan ebből a "köpenyből" bújtunk ki.

Szegeden volt egyetemi tanár, mikor Pesten fölém idézetett a Ke
resztút miatt a botrankozás jégesője. Akkor még nem volt az az atyai
barátom, aki lett; szinte kicsit megfélémedve tiszteltem benne a profesz
szort, Hogyan, milyen alkalomból találkoztunk? Erre sem emlékszem
már; csak arra, ahogy két kézzel megfogta a kezemet, rám mosolygott,
először életemben azzal a bíztató mosolyával, és azt mondta: "Sose bánd.
Csak csináld tovább."

Nem bántam; próbáltam mindmáig tovább csinálni, úgy ahogy
mondta.

• ••
És folytathatnám tovább, jegyzetlapot jegyzetl.ap után, egészen ad

dig a szívszorító délutáníg, amikor utoljára láttam. Vézelayből, Párizsb61
jöttem meg; másnap délután D. K. fölhívott: keressem föl hamarosan, ha
még életben akarom találni.

Beszéltem hozzá, olyan megfélemedett-halkan, ahogy hajdan a pro
fesszorhoz szóltam, a kezdet kezdetén. Nem tudtam, érti-e, amit mondok;
hogy egyáltalán magánál van-e. Váratlanul rám nézett, arcán kirajzoló
dott valamí mosolyféle, és kezét, mely teste mellett pihent a takarón,
egy egészen kicsit megemelte, azzal a tehetetlen mozdulattal, melyet
olyan jól ismert nála mindenki, aki ismerte. Hát így van... És mon
dott valamit, nagyon-nagyon halkan suttogva; de ezt megértettem. Ugyan
azt mondta, amit, egy nappal előbb, vagy talán utóbb, Ortutaynak. Ezt
mondta: "Nekem is nyomdában van egy verseskönyvem."

Hirtelen félre kellett fordulnom, hogy ne lássa, ha egyáltalán lát
még, a szemembe szökő könnyet.

Még csak ezt: néhány nappal a temetése után találkoztam egy költő

barátommal, aki nagyon szerette. Azt mondta, meg-megrángó arccal:
- Tudod, mí a borzasztó a halálában? Az, hogy nincs. Mert elég

volt tudni, hogy van, és jobbá lett az ernber tőle.

A nagyon megterhelt fa nem gondolkozik már azon, mi a jó és mi a rossz,
már csak a gyümölcsre van gondja, amelyet szerteágazó karja hoz. ~

Boldogok, kik súlyos teherrel vannak megrakva és hordozzák a szeretet
gyümölcseit,

8 nem mozdulhatnak többé, mert a gazdag súly alatt a fa összetörik.

PAUL CLAUDEL gondolataiból
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SZÁMADÁS
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(Sik Sándor emlékének)

I.

A végtelen tengert még sose láttam,
csak kagyl6inak gyöngyházfényeit
és egzotikus halait, szemükben
a vágyakozó élet titkait.
És hangját hallottam ez~t csigákban,
a hullámoknak zúg6 káoszát,
és éreztem a csillapíthatatlan
vágyat, mely szüntelen Hozzá kiált.
A tenger, 6, a tenger! Csak dadogni
képes a nyelv, ha róla vallanak
a viharvert haj6sok álmodozva
a mozdulat lan pálmafák alatt.
Tenger, éretted tanultam szeretni
a vadvizek szikrázó színeit,
s miattad bámultam a vén halászok
ráncos arcát, mely rád emlékezik •..

II.

A tengerből indultam, öntudatlan,
messzi utamra, mint sebes patak.
S mindig szűlőanyámr6l énekeltem
síkságokon és kék hegyek alatt.
Hirdettem: Hozzá kell eljutni egyszer,
küszködve bár sok ködös reggelen,
tűző napon és esteli homályban.
Hozzá kell jutni. Vár a Végtelen.
Kiáltottam, ha kellett, bátorítva:
hűségben edződik az akarat.
Szóltam szelíden is: az őszi tájak
jobban értik a csöndes szavakat.
De bárhol jártam, mindig énekeltem,
minden lépésem csengő új ütem,
az őrült fegyverek közt Orfeuszként
békességet varázsolt énekem.

III.

Miért alázod magad egyszerűvé?

- kérdezték árnyak, téli éjjelek.
Lesz-e, aki fejed megkoszoTÚzza,
s tovább énekli bátor életed?
Minden elmúlt: a kísértetes óra,
a szorongás, az öröm s félelem.
Vándora voltam ennek a világnak.
Az énekem a végrendeletem.
Minden elmúlt, csak egy maradt: az lsten,
az Öceán, a zengő Végtelen.
Örök kalandra hív örök nyugalma,
míndennap újra [elfedezhetem,
és nem kell agg6dnom, hogy elveszítem:
ez a véget nem érő ezeretet.
Költő voltam s maradok mindörökké:
szerethetek és énekelnetek.

C.anád Béla



A KÖLTt) VALLOMÁSA M(1VÉSZETtRt>L
SíK SÁNDOR KIADATLAN LEVELE TAKACS ERNÖHOZ

Sík Sándor hátrahagyott feljegyzései közül került elő itt kÖ2lÖlt 1rása.
Annak a levélnek első fogalmazványa ez, amelyet a költő Takács Ern6
höz, a Szerit István Társulat akkori igazgatójához intézett az "összes
versek" készülő kiadásával kapcsolatban. Sik Sándor később sokat esí
szolt, rövidített rajta és szó volt arról, hogy rövidített formájában, ,,Az
olvasóhoz" címmel, előszóként kerül a gyl1jteményes kötet élére. Közzé
tételére azonban végülis nem került sor. Mi itt a legelső változatot kö
zöljük, amely a maga spontán áradásával mindennél jobban vaLl sík
Sándornak, a költőnek ~ondolatvilá~áról és Ars poeticájáról.

Kedves Barátom,
mikor fölvetetted előttem azt a gondolatot, hogy a tervezett "válo

gatott versek" helyett ezt a teljes gyűjteményt adjuk az olvasók elé, az
első perctől kezdve úgy gondoltam, hogy a versek sora ott fog kezdődní,

ahol - mint mondani szokás - ,,oa költő már megtalálta önmagát",
vagyis, hogy csak azokat a köteteket adjuk ki újra, amelyeket szívem
szerínt ma is nundenestül vállalni tudok. - a többi elmarad, v,ag'J füg
gelékbe kerül.
. Legfőképpen az első kötetet, a Szembe a Nappalt szerettem volna
mellőzni. Nemcsak azért. mert tartalmának jórésze zsenge, félig gyennek
kori versekből áll: a kispapi nevelés a mélység irányában gyorsabba, de
a dolog természeténél fogva más irányokban lassabb üteművé teszi a fi
atal lelek fejlödését. Sokkal inkább azért, mert ez a kis kötet annak
idején annyi megütközést és félreértést okozott. hogy azt "írói sorsom"
máig sem tudta egészen kiheverni. A legtöbb ember az első olvasott
könyv alapján alkot magának képet az íróról, és ha az első benyomás
kedvezőtlen, nehezen vesz kerebe másik könyvet: az első itélet perdöntő

marad. Ez a könyvecske pedig jobbra is, balra is bőséges botránkozást
keltett. Egy derék katolíkus folyóirat modernízmust, panteizmust, sót
szabadszerelmet talált benne, a Nyugat krítíkusa pedig "a kinyilatkoz
tatott vallás tejszagú misztikumait" vette benne gúnyos tolla hegyére.
Az előbbiért a legilletékesebb helyről kaptam teljes elégtételt, és a kato
likus közönségreIgazán sohasem volt okom panaszkodni: kezdettől máig
szüntelenül megérezte, hogy amit lelkemből vettem, az ö lelkéből való;
három évtizeden át sohasem nélkülöztem részéről - elsősorban a fiatal
ja résreről - oa. termékenyítő vísszhangot, Nem csekély örömmel tehetem
hozzá: a protestáns testvérek részéről sem éreztem soha mást; azok kö
zött, akiktől a legmélyebb, leglélekindítóbb megértést kaptam, megha
tottan kell emlékeznem Vargha Gyulára, Harsányi Kálmánra, Reményik
Sándorra.

Nem így a másik oldalon. Karinthy Frigyes,a Nyugat idézett. krí
tikusa, évekkel utóbb nevetve biztosított ugyan, hogy idézett gúnyolódá
sa "irodalompolitika" volt, amelyet egy percig sem vett komolyan; de
komolyan vették mások, olvasók és írók, akik csak ebből a kritikai kro
kiból ismertek és ítéltek meg. No meg abból a végzetes dicsőségből, ame
lyet én sem kerülhettem el, hogy sokaknak, akik egy vagy más okból
nem tudták elfogadni Ady Endrét (legtöbben közűlük valószínűlegmínd
kettőnket csak "irodalompolitikai" kritikákból ismertek), másokkal együtt
én is kapóra jöttem a vele való szembeállításra, - ugyanakkor, amikor
iskolában és pódiumon sorozatos előadásokbanhirdettem korszakos ttaiY-
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ságát, Csoda-e, ha sokan máig sem tudták ezt elfelejteni (a feledtetésre
alkalmas könyveket, v,::L~C~el, e5,)' l~~L.ü.k a 1'2.6i cathoU..:,;, i,,~n lcguntur
elv alapján el sem olvasta) és ellenszenvvel néznek rám? Es most, ha
netalán kezükbe találják venni az új könyvet, megint ezekre a versekre
nyissanak? - Elvégre a legtöbb ember az elején kezdi olvasni a köny
vet -- holott az ,,igazi" versek vagy száz lappal utóbb kezdődnek!

Míndezt meg kellett írnom, hogy megmagyarázzam, miért kardoskod
tam minapi beszélgetésünkkor annyira az első kötetek elhagyása mellett.
És mégis: azóta elmélkedvén, beláttam, hogy Neked van igazad: a köny
vet az elején kell kezdeni. Már első érved lefegyverzett: ha a Szembe a
Nappal ilyen kétoldalú megütközést keltett, ez már maga is azt bizo
nyitja, hogy volt benne valami új, valami más, a megszokottba bele nem
illő, tehát legalább is viszonylagos, történeti érdeke van, és ez egymaga
is elég ok rá, hogy ne mellözzük, El kellett fogadnom azt a megjegyze
sedet is, hogy az olvasókra, sőt a kortárs irodalomra tett hatás szempont
jából a kiérett alkotásokkal egyenrangú vagy akár még fontosabb lehet
a fiatalkori lendület, a kiforratlan, de erőteljes hang, a mondanivaló vagy
a kiállás újsága, és hogy az ún. modern katolikus líra elindításában alig
hanem nagyobb részük volt ezeknek az egészséges kamasz-hangú, kur
jongató zsengéknek, mint későbbi testvéreiknek, amelyeket talán nagyobb
bizalommal mernék az Idő szerkesztői ollója alá eregetni. Elvégre: a köl
tőnek nincs joga lemondani múltjáról. Annál is kevésbé, mert írók és
olvasók egy része nem hajlandó megfeledkezni róla, hogy az ún. modern
költészetnek vannak a Nyugattól független kezdetei is, - másik résre
pedig még mindig nem ébredt rá, hogy a modern Iírának ez a másik
próbálkozása művészí lényegében ugyanannak a szellemnek elindulása,
mint amely arnott szólalt meg.

És másik érved is meggyőzött. A hűséges olvasó, aki évtizedeken át
vele él az íróval, szereti, magába éli verseit: most, amíkor kezébe kapja
a rég elfogyott kötetek annyiszor sürgetett gyűjteményét, joggal köve
telheti tőle régi ismerőseit, kedves verseit - és az olvasó válogatasi
szempontjai ritkán azonosak az íróéval. Még az olyan verset sem szabad
elhagyni, mint A Hajnal szerclmese, - ez a Halál rokona ellenpárjának
készült gyerekarcú programvers (amely különben éppoly kevéssé jellem
ző rám, mint a Halál rokona az igazi Adyra) pedig nyilván legelsőnek

kerülne a papírkosárba, - de mit szólnának ehhez a komáromi diákok,
akik a legforróbb cseh időben érettségi dolgozatot írtak róla és benne
élték ki akkor dacos fiatal magyarságukat. A Ketten a Mesterrel persze
hogy nem emeli a könyv esztétikai színvonalát, - de az a paptestvé
rem, aki megírta nekem, hogy ennek a versnek köszöni papi hivatását,
biztosan ezt fogja benne keresni legelőször. Abban is ig.azad van, hogy
a Belülvalók Mecsét is hozni kell, mert nem szabad szegényíteni amúgy
is gyér misztíkus Iíránkat.

Legnehezebben a fiatalkori ún. hazafias verseket hagytam benne a
könyvben. Ebben a fajtában sikerült legkésőbb "eljutnom magamhoz",
ezek tartottak meg legtöbbet tartalmilag a szerencsétlen régi szavaló
hazafiság emlékéből. formailag a századeleji epigon-költészet hangjából.
Bizonyos, hogy az érzés ezekben sem csinált (ha a köntös olykor az is),
ennek a korai költészetnek kamasz-frissesége ezekben is benne van és
- ennek a Zászlónk huszonötezres olvasótábora éppen elég bizonysá
gát adta! - egy közösség lelkét fejezték ki ezek is, - de mégis hiány
zik belőlük nemcsak az "igazi" sajáthang. hanem a mélyebb és reális
magyarságélmény is.
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Th ezzel kapcsolatban itt hadd térjek rá másik megjegyzésedre, ar
ra a nehéz kérdésre, amelyet ct. B~lülü(j:t5k l'vlécs8vt:l kapcsolatban vetet
tél fel és amelyre akkor nem tudtam olyan világosan megfelelni, aho
gyan most látom a dolgot. Ih a Belülvalók Mécsét, amelyet a magyar
katolicizmus legkülönbjei a magukénak éreztek (Prohászka püspök is
evvel kapcsolatban mondta nekem legmelegebb szavait), ha még ezt sem
érzem az ,.igazinak", - kérdezted, - akkor hát tulajdonképpen mit tar
tok igazinak? míben látom hát igazi hivatásomat? Megtagadom-e ver
seim első alapos vizsgálójának. Várdai Bélának megállapítását, aki el
sősorban ".az istenszeretet énekesét" látta bennem?

Erre a kérdésre nem könnyű és nem is egyszerű megfelelni. Persze
hogy nem tagadom meg ezt a gyönyörű jelzőt. Igen, hiszem, hogy egyik
oldalról a lényeget fogta meg abban, amit szerettem volna, amire töre-.
kedtem, illetőleg annak, amit a szív bősége magától sugallt a számnak.
Igen, egyik legfőbb és legsajátabb ,küldetésemnek (adottságnak, nem sze
repnek !) éreztem a teocentrikus életérzés magyar Iíráját alkotni meg 
és erre (hogy Mindszentyvel szóljak) "én magarn előtt példát nem ta
láltam".

Ennek az alapélménynek. amely elkezdődött akkor, mikor az első

dadogó verssorokat leírtam, és tartani fog, remélem Istentől,. utolsó
órámig,e1ső tapogatózó kifejezési kísérlete a Szembe a Nappal,első

megtalált formája a Belülvalók Mécse. Első, de még nem az igazi, mert
a misztika nyelve, amelyen szól, nem az én természetes hangom. A misz
tíka -a szó közönségesen használt értelmében - tőlem idegen; az én
kapcsolódásom Isten és az isteni dolgok felé az értelem és a művészi

élmény útja, nem az eksztatikus érzésvilágé: a misztika nyelvét szenve
delyesen átélt olvasmányok, első sorban pedig a nagy egykorú zseni-él
mény, a legnagyobb magyar misztikusnak, Prohászka püspöknek elemi
hatása adta szájamba. Köntös ez: egyéni, mert (azt hiszem) sikerült egé
szen magamhoz idomítani, - a nagy indító csak a forrásra mutatott rá,
ahonnan az anvagot lehet beszerezni; új köntös, mert költészetünkben
igazán semmi előzménye, de mégiscsak köntös: az élmény' csak egy szim
bólummá vált képfátyolon szűrődik át benne. (Ami ebből a szimboliká
ból szervesen élő - a lélek mlnt kiszverok Isten előtt - az meg is ma
rad, vissza-vissza is tér míndvégíg.) Nem akarom azt mondaní, hogy ez
a költészet nem őszinte; amennyire meg tudom állapítani, nincs benne
semmi, ami lényegében átélt, őszinte, jóhiszemű és igaz ne volna; mín
denesetre innen van nemcsak a színjátszáson, de még a pózon is: de
mégis: valami van benne, ami nem egészen szerves, a kifejezés Ieatőbb

ször egy-két fokkal hangosabb, színesebb, igénvesebb az élménynél. Áll
ez bizonyos fokig még a következő Isten-verskompozícióra. a Tenger
cíklusra is, amely úqy gondolom. nagy léoés az elmelvülés felé, de nem
jelentős a forma átbensőségesedésének útján. Az "igazi" - úcv tetszik
nekem - a Meditációk-ban és az Aldásban jelenik meg és mélyül. gaz
dagodikés - legfőképpen - bensőségesedik és ezvszerűsődik végig, va
lamennyi kötet Isten-versein át rnqi~. és nagvon félre kellene ismernem
magamat. ha a mainál megállna. Mert ez az istenélmény legbelsőbb lé
nyeze szerint eleven, válto·zó. fejlődő: drámai. Az Emb~r harca az An
gyallal, arnelv minden nap más, minden órában változik a módia. rit
musa, győzelmei és kudarcai, nekíkeseredései és elernvedései. heurékai
és ellenmondásai, kétségbeesései és uijongásai. Mindez beleíródik a ver
sekbe, de azt hiszem az utolsó kötetekben már nem szorul máshonnan
való szimbólumokra, mások (pl. misztikusok) más dimenziójú élményei-
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ból szöletett formákra: megtalálta a m~a igen-igen, nem-nem-jét. (Mi
lyen síralmasan szegény istenélményük és vallásos irodalomismeretük
lehet azoknak, a jeles kritikusoknak, akik Ady nagyszerű Isten-verseitől

elragadtatva, kijelentik, hogy ő egyetlen vallásos költőnk, mert csak az
az igazi vallásos költészet, amely ezt az élményt fejezi ki, - míntha az
Istennek nem ezer arca volna, az Istennel való harcnak nem ezer módja,
az örök zsoltárnak nem ezer hangja volna, és mintha nem volnánk akár
ma is egynéhányan - lényegben talán minden igazi költő ! - akiknek
egész életét ez a harc és ennek a zsoltárnak éneklése tölti ki !)

Már most ezt a Iírát lehet "az Isten-szeretet költészetének" nevezni,
hiszen lényegében az, - lehet vallásos költészetnek nevezni, hiszen leg
mélyén a vallásos élmény hullámzik, - lehet katolikus költészetnek is,
hiszen a katolíkus áhítat telt színei,az Egyház-élmény konkrét és szer
ves életgazdagsága. az isteninek és emberinek a katolikus kereszténységre
jellemző egysége, az egyetemes emberi testvériség katolikus meleze jele
nik meg benne. De mindezek ellen a eimkék eUen tíltakoznom kell, - a
katolikum és a művészet nevében egyformán ! - ha úgy akarnak velük
minősíteni, hogy elkülönítenek. hogy a mást kizárják, hogy csak azt
akarják felismerni, amit a címke köznapi értelme hangsúlyoz.

Mert az Isten-szeretet már mívolta szerint nem tud osak Isten-szere
tet lenni. "Aki azt mondja, hogy szereti Istent, felebarátját pedig ~löli.

az hazudik" - mondja Szent János. De aki Istent szereti, az nem szo
rul Szent Jánosra, hogy ezt megtanulja: megmondja neki a saját szíve.
Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élménv, az "Isten-,szere
tet" hoz létre, szükségszerűen benne van (legalább emberi mazátólérte
tődésben és művészí akarásban, - hogy mennvire sikerült me~,~reztetni,

az már más kérdés l) az emberszeretet, ,az élet-szeretet, a mínden-szere
tet: a fenntartás nélküli egyetemes szerétet. Az Isten nem csak a temn
lomban van jelen, hanem a tengeren és a Három Csúcs dolomit-oltárán,
a kisgyerek arcán és a rút ember homlokr'edőiben.vaheverő kutva 8'Le
mében és a harangvirág kelyhében, a keréknyom pócsolvavizében és a
háború ferte1mei közt is, csak meg kell látni. ts a költő arra született,
hogy lásson és szeressen és ezt a látást és szerelmet beszélte. - Ha i~,aza

van Sprangernak (aminthogy igaza van): "vallá.sos ember" az. aki min
dent ezvségesen, az egészre vonatkoztatva fog fel, akkor a vallásos em
ber költészetének nemcsak az lesz tárgya, amit kö'Zön.*",e;en "valláJS06
költészetv-nek szoktak mondani, hanem elvilea és kötelezőlea és mazá
tólértetődőleg - már amennvire egy ember ezt me~kö7."'1ítheti -: min
den, mert mindennek vonatkozása van az E~észhez. Istenhez. ts ez a
vonatkozás olyan mély, olyan lényegi, olyan nem-is-lehet-másként, hozv
ki sem kell mondaní, rá Bem kell mutatni. méaís benne lesz az élrnénvt
visszaadó alkotásban. Az i~azi vallásos költészet akár ki se eitse Isten
nevét, ki se mondja a vallás szavait, akár tökélet~en mellőzhetl a jám
borság, ima, erény, ezvház motívumait: mézis vallásos lehet: a leve~Őle

.az, a láthatatlan vezetősueara. észrevétlenül veleesengő mélvsézi rezo
nancíája, ,,,Katolikus" - semmit sem fe;tpgettp.m szóban és írásb-in több
ször és szívesebben l - művészi vonatkozásban is ezvetemest jelent:
egészt, nem részt, - telíessézet, nem félséget, - kitárulást, nem elzár
kózást, - közeledést, beleélést. szerétetet. mezértést, nem llvan,<tkvást,
félelmet, védekezést, - erőteljes. lendületes, vidám és forró igent, 
nem vérszegény nemet, aggálvos féligent, ütődött talánt.

Ez az eszmény, a cél, a Törvény, amit egészen elérni nem adatik a
földön, de ami felé törekedni: ez a mi létjogunk és írói programmunk,
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küldetésünk, szenvedélyünk. Semmit sem értett meg írásaim lényegéből.

aki meg nem érezte bennük ezt a törekvést: a lényegre, az egészre, a
legnagyobbra. Törekvést mondok, a siker mértéke más kérdés: de a tö
rekvés, a jóakarat - ösztön, elszánás, munka és szenvedély - egyenes,
tiszta és fenntartás nélkül való. "Kinek-kinek saját ajándéka van Isten
től", mondja az apostol, mindenkinek másként méretett a tehetség foka
és másként az élet-tartalom gazdagsága, amelyből az alkotás anyagot
merít ; azért senkinek sem korlátlanok a lehetőségeí, sem a művésziek,

sem az élménybellek. De azt, amit lsten élni adott, megélni a maga
módján és a maga mértéke szerint egész-ember módra, és abból amit
megélt, megalkotni a Művet a maga módja és mértéke szerint legtöké
letesebben: ez az író dolga - nemesleve1e és felelőssége. Az igy született
Műben benne lesz az igazság és a teljesség, az ember és az Isten, a "ket
tős végtelen", akkor is, ha egy kis négysoros dalról van szö, mert ez az
igazi költészet lényege, és a magunkfajta ember igazán különbre fordi
taná a drága időt haszontalan versek firkálásánál, ha azt nem volna
kénytelen érezni, hogy erre az igazira van küldve, és "keble Istene" azt
nem súgná, hogy a küldetettnek ".adatni is fog abban az órában".

Az ilyen költészetnek - megint a szándékról beszélek, nem a meg
valósulás mértékéről ! - nemcsak a mélység és magasság, hanem a szé
lesség irányában is "nagy" lirának kell lennie. Ha igaz, mínt Hugo Victor
mondía, hogy "minden Istent rejt", akkor a magunkfajta embernek le
hetetlen nem érezni a leküzdhetetlen szenvedélyt: megtalálni Istent min
denben, - tehát megnézni. tapintani, meg-élni, "versbe venni" mindent.
Sok szín, sok dallam, sokféle ember, sokfajta táj, - sok ~ondolat, sok
érzés, sok törekvés, - témák, rítmusfaiták, műfajok, BŐt stílusok gazdag
változatossáca: erre törekedtem míndia, ösztönösen előbb, utóbb tuda
tosan. Míndíg fojtogatott a mondanivaló bősége. Sohasem volt időm csak
kis részét is megírni annak, ami kavargott bennem. Persze, hog'y az Ilven
fajta ihlet nem fért el a lírában. A g-yermekkori eposzok és tragédiák
után novellák, utóbb regények szegödtek a versek mellé (hiába kapod
fel éber kiadói tekintetedet: a Hét szép histórián kívül fiókban maradt
"zsenlték"!), mígnem a drámában, az irodalmi essavben és a szónoki be
szédnek ezv magamhoz idomitott nemében sikerült megtalálnom a szer
vesen ..nekern való" formákat. Nem véletlen vaz sem, hog-y imádságos
könyveket és ezvházi énekeket és cserkészvezetők könyvét irtam, és azt
hiszem. ha a körülménvék nem kényszerítenek is bele (jóformán akara
tom ellenére) mesterségszerűen a tudománvos munkába, akkor is meg
irtam volna a manarnét Prohászkáról, J(dyról. Pázrnánvról, Zrínvirő1. Ab
ba a nazv esztétikai munkába, amelyet úgy sürgetsz. már akkor bele
fogtam. míkor még- álmomban sem fordult meg a feiemben, hogy egy
szer professzornak kell lennem. De hiszen szlnműveimről is többen mond
ták már, hogy szín00dilag lpgfőbb nehézsézük a túlsásosan gazdag cse
lekrnénv: és most. hosv vélriggondolok rattuk, rneclenetve ismerem föl
legközösebb ..vónalukat": valamennyi hősöm sokféle lehetőséget harcol
végi~. míg eljut a vézső (trag-ikus vagy rrrisztikus) teljességig. Hát per
SZl'. hozv ezt a g.azd.att.s4got szomíazom a Iírában is - már amennyire ez
a líra szűkebb keretei között lehetséges. Nacjaink költészetében - mely
nek lírája mínden egyéb dicsősége mellett éppen ezen a téren a régi na
gyokhoz, egy Vörösmarty, egy Petőfi lirai kozmoszához képest viszony
lag oly szegényes - talán ez sem egészen érdektelen törekvés. Ennek az
emberi és művészi teljességre szemjazásnak kell meggyőznie a fogékony
olvasót - és itt a hozzam közelállók nevében is szólok -, hogy semmi
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Bem volt idegen tőlünk, ami a mai ember "szívébe fölh.atott", ami ma
irodalmat és lelkeket mozgat. Ezért félrevezetők az olyan kötöttséget tár
sító (egyébként jogosult) mínősítések, mint papköltő, katolíkus költő, val
lásos költő - olyan dologról, ahol a lényeg éppen e megszokott kötött
ségek ellentéte.

Kötetlenség, szabadság, teljesség, végtelenség -- szinte látom ajkad
ra tolulni a szót: romantika, misztika, Hát akkor mégis a romantika: a
Szembe a Nappal és a misztíka: a Belülvalók Mécse az igazi? Akármi
lyen szégyenletesen hosszúra nyúlt ez a levél, mégis meg kell még tol
danom, mert ezt a félreértést is el kell oszlatnom.

Mikor szabadságot és teljességet mondok, akkor ezen kitárul"ist és
megértést értek, a belső átélés elvi és szenvedélyes egvetemességét, de
nem formátlanságot. Ha típusról kell beszélnem - oly divatos ez ma -,
akkor a klasszikus lélekalkathoz kell soroznom magam. (Ugy-e nem kell
mondanom, hogy ezt a szót most nem értékjelző. hanem típusjelölő ér
telemben használom l) Az ilyenfajta ember látja, érzi, átéli a problémá
kat, de nem képes nyugodni addig, míg meg nem találja ha nem is a
megoldást (az igazi problémák megoldhatók-e a földön? 1), de legalább a
megoldáshoz vezető ösvény nyílását. Atszenvedi az emberi lét diszhar
móniáit. de született hajlama és fékezhetetlen szenvedélve van .30 har
mónia kíküzdésére. Amit lát, hall, annak ösztönösen megéli a másik ol
dalát is, az igazzal szemben álló másik-Igazat, a féligazság igazvoltát is,
csorbaságát is, kiegészítő másik felét is, de leg-nagyobbnak a folytonos
színtézist érzi, legdrámaibbnak aszembefeszülő töretlen erők szüntelen
újraszülető egyensúlyát, legizgalmasabbnak a rendet, legtitokzatosabbnak
a formát.

Forma! Ha már ezt a szót leírtam, nem állom meg'. hogy el ne sír
jam előtted - mikor találok megint valakit, aki előtt elsirhatom 
minden poéták legnagyobb keserűséget: az emberek nem érzik a lényeget
verseinkben. Hiába tesszük bele e~ész lelkünket. a legnazvobb, a hason
Iíthatatlanul nagyobb része annak, amit beleadtunk, elvész számukra,
mert a legtöbbnek nincs érzéke az iránt, ami a lényeget hordozza ben
nük: a forma iránt. Szemmel és ésszel olvassák azt, ami fülnek és szív
nek készült. A ,.gondolatot",a "tartalmat" mégcsak észreveszik valahogy
(valójában ebből is csak azt a keveset. ami egyszeri és felületes "értel
mi" figyeléssel fáradság nélkül "m'1gától" kivehető), a képi világot már
vajmi kevesen, a zenét alig egynéhányan. Olyasféle ez. mintha a szőlő

nek csak ágaiban és leveleiben gvönyörködnék valaki, a virágát csak
messzíről nézné (ugyan hányan tudják, milven csodálatos illata van köz
vetlen közelből a szőlő virágának !),a szőlőfürt znmatáról, must édesságé
ről, nemes bor mámoráról sejtelme sem volna. így talán érdekli őket a
vers (főleg ha "érdekes" a témája l), talán "tanulnak" is belőle, még tán
lelkesednek is érte, de arra .a szóval le nem írható átlányegülésre, ami a
jó vers átélése, 'arra az emberi elmélyülésre, kitágulásra és fölmagasodás
ra, amit az igazi művészet igazi befogadása megadna nekik, arra .a ki
nyílatkoztatásra, amelyből dallamon és értelmi Ielgvúláson át a Legna
gyobb villanna meg előtte, a legtöbb ember sohasem ébred rá. Csoda-e,
ha a nagy tömeg szívesebben adja oda szívét (és fülét) olyan verseknek.
amelyek a nehezebben hozzáférhető Kettős Titok (az Isten és önmagunk)
helyett kőnnyű és banális "nemes gondolatokat", még könnyebb nép
szerű agitáclót és prédikációt, vagy legeslegkönnyebb s szentirnentálls el
érzékenyülést hoznak.
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A költők egy része megalkuszik evvel a ténnyel, másrésze kevély ön
magábavonulással felel- rá, a többség pedig egyszerűen belenyugszik a
megmásíthatatlanba. De mit tegyen a magunkfajta poéta, aki nem tudja
magát elszánni a kompromísszumra és sokkal jobban szereti az embere
ket, semhogy lenézhetné őket. És aki kettős küldetés ösztönét, szerivedé
lyét és felelősségtudatát hordozza: amint nem tudja eliojtani magában
a költöt semmiféle életmegnyilvánulásáb:m, az oltárnál és a katedrán
sem, úgy lehetetlen nem lennie papnak - emberek értésére, szelgálatára.
segítésére, az Ige hordozására és kegyelmek közvetítésére rendelt szolgá
nak - akkor is, arnikor a Dallarn mámora emeli önmaga fölé. Persze hogy
bennem ez a kettős hiv.atás tökéletesen és szervesen egy' (e nélkül tragé
diára vinne !); lírában, drámaköltésben. régi nagyok szelleme újraélésé
ben, vagy imádságban, gyóntatásban. igehirdetésben - egyformán ugyan
abban a kettős kimeríthetetlenségben lélegzem és dolgozom: Isten és az
emberi lélek csodáiban. Ebben azonban bennefogl:altatik egy bonyolult
és súlyos művészi következményekkel terhes paradoxon - minden em
beri életnek megvan a maga paradoxona, amely drámaivá teszi, az én
életemé ez -: minden élménvemben benne lévén mind a kettő, a rnű

vész is, a pap is, hatni akar, érvényesülni kénytelen az élmény kifejező

désében is mindkettő. És itt kezdődik a dráma. Amíg' az élmény belül
marad, a lélekben, nincs kettő, csak egy - egy gondolat, egy érzés, egy
irányulás -, de mihelyt onnan kilép, mihelyt alakot ölt, azonnal kétféle
arcot ölt. A lélek önmagában sem nem pap, sem nem költő, hanem én,
amely mindkettő egyszerre és ezvszerüen -, de ez az én valami szemé
lyes, egyetlen és egyszeri jelenség, az emberek pedig - zseniális bele-élő

tehetség vagy nagyon hosszú tanulmány nélkül - az egyetlent nem ké
pesek észrevenni, csak annyit belőle,amennyi a megszekott típusokba
beleillik. Már pedig a megszokásnak egészen más a művész és egészen
más a pap típusa. Messze vinne ennek a paradoxonnak az életben való
megoldásáról beszélni (hiszen ennek a munkáia nyilván egy egész éle
tet betölt és a művelet próbáiát maid csak az Utolsó ítélet fogja szolgál
tatni). A költői alkotás oldaláról nézve azonban ez a paradoxon, azt hi
szem, egész életmunkám középoonti formanroblémáját veti föl. Nem olyan
jelentéktelen kérdésekről van itt szó, hogv lesz egy lírai vers prédikáció
is, úgy, hogy mégse legyen prédikáció, hanem líra, vagy hogyan lehet
egy prédikáció líra úgy, hogy mégse legven líra, hanem prédikáció (Isten
mentsen meg bennünket a prédikáló költőktől és a lirizáló egyházi szó
nokoktól!) -, ettől egyszerűen az ízlés és a mindennani okosság is elég
volna visszatartaniaz embert. A probléma mélyebben feksúk: hogyan ta
lálhat művészi formát ez 37. élmény, amely mindenestül, szarvesen és
töretlenül müvészí élménv W:(Y3n, de ugvanakkor nemcsak művészi él
mény, hanem más is. Az Ilyen ernber élményében u. i. eredendően majd
nem mindig benne van egy közögségi elem: ezt meg kell osztanom má
sokkal! Ahozvan a ..vallásos ember" többé-kevésbé állandóan Isten je
lenlétében él és mindent nem rá vonatkoztat, hanem vele való vonátko
zásban fog fel: a ..napi ember" többé-kevésbé mindent Isten és az em
berek (akikhez küldetve érzi magát) jelenlétében él át. Ez épn úgy meg
érzik az alkotáson, mint a föntebb fejtegetett "vallásos" jelleg, és épp
úgy mint az. legtöbbször csak a levegőben, a színárnvalatokban, a hang
súlyban. Az alkonyról vagy a virágról szóló vers egyszer csak azt mond
ja: "jaj de szép !" - máskor- (talán még többször) azonbon kimondatlanul
is benne lesz: "jaj de jó volna, ha ti is látnátok l" Az Isten-vers sokszor
csak arról beszél, amit egy (talán hosszú és gyötrelmes küzdelem után
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megérkező) kegyelmi pillanatban Isten felvillantott előttem magából, de
máskor ott van a sorok közt (mert az élményben is ott volt): ,,0 ha min
denkinek megmutathatnálak l" Nem szándékosan van ez benne akkor
sem, nem tanítás, vagy tanulságként (sohasem akartam verssel taníta
ni, - mindig nagyobbat akartam l), csak mint önkénytelen megnyilatko
zás, mint egyszerű, becsületes és naív - a tiszta lírában mindig van va
lami naiv l - önkifejezés.

De a formálást ez az önkéntelen, legtöbbször nem is tudatos törekvés
a legmélyebben érinti. Aki prédikálni akar a versben, az megengedheti
magának, hogy rétorikával építse fel a verset (ez sokkal könnyebb és
biztos hatásu): kiszámított gondolatmenettel. ellentétekkel, csattanókkal ;
megengedhet magának banális vagy féligigaz frázisokat, túlcsigázott vagy
zavaros vagy lapos képeket, stb.: az ügyes szónokíasság, főleg jó előadás

ban, mindezt eltakarja, sőt az átlagos olvasóra jobban is hat a puritán
művészí kifejezésnél, amely irtózik három szóval mondani azt, amit ket
tővel is meg lehet mondani. Az írói lelkiismeret számára ez lehetetlenség.
Viszont a művészi önérzetének tornyába vonult homo aestheticus keres
heti a csak azért is egyéni kifejezést, a mindenki másétól különböző él
ményárnyalatot és a mindenki másétól különböző szót, Én ezt sem tehe
tem: én nem különbözni akarok (úgy sem lehet, hogy ne különbözzem),
hanem hasonlítani; nem elzárkózni, hanem kitárulni; nem eltitkolni, ha
nem megmutatni, együtt-látni, együtt-érezni, együtt-énekelni. Persze ezt
sem úgy akarom, mínthaakarhatnék mást is: ez vagyok, "nem adhatok
mást, mint mi lényegem l" Én nem nézhetem le a "tömeget": nekem az
nem profanum vulgus, hanem testvérek családja, felebarátok gyülekeze
te, Isten országa, Krisztus élő teste, akikért vagyok, akikkel egy szellemi
hús-vér vagyok. Ha én azt akarom mondaní, ami bennem él, akkor úgy
keN mondanom, hogy ők is azt hallják belőle, mert ez is benne van ma
gában az élményben, nem is a mondanivalóban, hanem az érzésben,
amely a rnondanivalóban él, amely a mondanivalót - a maga szimbó
lumául - megteremtette. Az én törvényem is - mint minden becsületes
művészé - hűnek lenni "keblem Istenéhez": tisztán azt mondani és tö
kéletesen úgy, amit és ahogyan bennem él; de ezen túl virraszt bennem
egy más törvény is, a testvériség törvénye, amely ,azt parancsolja, hogy
nekik széljak - és ez az erkölcsi törvény számomra rnűvészi törvény
is, mert ez a nekik is az énemben van benne. Én nem félek a hagyo
mánytól, sem tárgyakban, sem gondolatokban, sem formákban; nem ke
rülök ej;{y képet, egy jelzőt, vazv akár ej;{Y rimet sem pusztán azért, mert
már leírta más is; szuverénül felhasználom, ha ez mondja azt, amit mon
danom kell - ha nem érezném erősebbnek és gazdazabbnak magamat,
semhogy az effélétől ún. "eredetiségemet" vagy ".egyéniségemet" kelljen
féltenem, igazán nem fognék tollat a kezembe.

A korai reneszánsz mesterei minél többféle alakot, tárgvat, tR. iat fes
tettek rá a képre, hogy "megmutassák, rní mindent tudnak". l!:n azért
beszélek sokféléről, azért használok a klassztkusvgörög' verstől az ún. sza
bad versig minden ritmust, mert sokféle a mondanivalóm és sokféle em
bernek szerétném elmondani. Persze, mivel pedig' mégiscsak minden
egyes mondanívaló szükségképpen egyszeri, egyéni módon bukkan föl az
egyéniségből. természetes, hogy minden egyes ritmus, strófa és sorfajta
egyéni modulációkat ölt. És még egy szenvedélyes titkot! Bármilyen ne
héz is megvallani, mikor annyira elmarad tőle az ember: az előbbiek után
alig titkolhatom: végső - elérhetetlen, de szüntelenül sarkantyűzö 
célom: lehetőleg mindent elmondani és lehetőleg mindenkinek. Am bi-
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zonyes mértékig igazat kell adnom Kodály Zoltánnak, aki egyszer .azt
fejtegette előttem, hogy a magyar vers még nem találta meg igazi és vég
leges ritmíkaí formáját: még legnépiesebb költőink is csak verseik ki
sebb részét írják "nemzeti" versidomban, - a "nép" pedig az idegen rit
musú verset nem érzi versnek. Aki tehát mindenkihez szeretne szólní,
meg kell próbálnia a mindenki füléhez szólni. ~ csakugyan: meglepődve

ismertem fel utolsó köteteimben - mint nem egy kitűnő kortárs költő

nél is - ezt a (tudatossá válása előtt csak annál jellemzőbb, mert ösz
tönös) kettős törekvést. Az egyik az idegen elvű ritmusfajoknak száz év
óta folyó, de egyre határozottabb átmagyarositása; a másik - és ez a je
lentősebb - a magyar népi ritmusfajoknak a túlságosan egyszerű, .naív,
csak-dalszerű zeneiségből való kiemelése, a "mag.asabb" irodalmiság, sú
lyosabb mondanívalók, bonyolultabb érzések hordozására való alkalmas
sá formálása felé. Bizonyos, hogy itt még nem sokkal jutottunk túl a
kezdeten, a kísérletezés állomásain - a "nép" és az "értelmiség" közti
szakadék mindenben sokkal tátongóbb nálunk, semhogy a költészet a ma
ga szerény eszközeivel még igazán áthídalhatná ! -, de napjaink nagysze
ru magyar műzenéje bíztat, és mí el akarjuk végezni a magunk nap
számát!

Ennek a szent napszámnak azonban háromféle munkát is el kell vé
geznie. Az irodalom népi elmélyítése (amelynek az imént említett ritmi
kai próbálkozás egy aprócska mozzanata) a feladatnak csak egvík résre.
Ma ez a Iegsürzetöbb, mert legelhanyagoltabb munkatér, Irodalmunk
nagv szerencséjére azonban époen ma egész sereg kitűnő írónk van, aki
a falu, a tanya, a puszta világából jött, és így tehetségén kívül már szár
mazása. ~ermekkora s küldetéstudata is ennek a nagyszerű feladat
nak szelgálatára predestinálja. Ám akár a nagy európai irodalmak, akár
a Ieanazvobb mázvar nénlesek (Petőfi, Aranv), .akár Kodály és Bartók
szimbolikus példáit nézzük: mindegyik sokszoros bízonvsázot tesz róla,
hogy a n'l\tY nemzeti művészet nem épülhet meg népi alapok nélkül, de
nem is állhat meg ez alapoknál. sót már az alaookba is kénytelen bele
építeni olyan elemeket is, amelyek úg'Y nemzetíek, hogy nem egyszer
smind néníek is. A német nemzeti irodalomnak a Faust éonen olyan
szerves része, mint a néodalszerű Goethe-versek, Petőfi költészetének a
német ritmusú Szeptember végén vacv a dickensi és Victor Hugo-i ih
letű Apostol épnen úgy, mint a Reszket a bokor; Kodály magyar zené
jének a gregorián ihletű Tantum ergo-k és az alkaiosi ritmusú Magya
Tokhoz nem kevésbé, mint a Psalmus Hungaricus. A .anélv magvarság
nak" nemcsak a népköltészet lehet forrása. ihletője. útmutatója; hanern
- ha csak halálosan meg nem akarja csonkítani őnönmazát - az éppen
nem mindenestül nénies Pázmánvok, Csokonaíak, Petőfiek, Arariv Já
nosok és Ady Endrék, sőt az alig vagy ezváltalán nem néoies Zrínyiek,
Berzsenvíek, Kölesévek. Széchenviek, Vörösmartyak, Eötvősök, Kemé
nyek, Madáchole és Prohászka Ottokárok is. Ha a "földből született" ma
gyároknak legszentebb feladata az előbbi források nyitogatása: azoknak
a magyar íróknak. akiknek nem adatott meq .a népi származás, de akik
mióta a Miatyánkon és a Boldoaasszony Anyánkon édesanvánktól be
szélni megtanultunk, azóta szüntelen a magvar lélek és szellem ez óriá
sainak levegőjében "élünk, mozzunk és vagyunk", szinte magától adódik
kőtelességül, hozv ennek a másik ..élő vizek forrásának" szentelt medrét
óvjuk az elakadástól. eliszapodástól, élősdi-növényzet elburjánzásától.
~ még valami vár mindnvájunkra: egy harmadik feladat is: embe

rebb ember, magyarabb magyar! Mélységes meggyőződésem, hogy ez a
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k€ttóa SZE:'llE:'m minden tE:'riilE:'tpn ff'ltétf'1f'7i egymást. M'lqY"lr h-ó nem
juthat el az emberlét mélyeíig, csak magyarságán keresztül. Viszont ah
hoz, hogy irodalmunk magyarabbá legyen, emberileg is el kell mélyül
nie - különben csak magyarkedassá fajul -, erre éppen elég intő példa
hazafias költészetünk szomorú közelmúltja. Nagyjainktól úgy tanultuk,
hogy a magyarságtól semmi sem idegen, ami emberi és ami isteni. Úgy
akarjuk szeretni és tisztelni a magyart, mint akinek választott homlo
kán ,,€mberméltooág súgára ragyog". lts ha így van, akkor a keresztény
egyetemesség költészetének, amelyről fentebb vallani próbáltam, talán
szabad lesz szolgálatra jelentkezni a mínístránsok közé a nemzeti iroda
lom oltáránál.

De ideje is, hogy végezzem már életemnek ezt a leghosszabb leve
lét,amely (ezt most látom) akár gyónásnak is beillik (és amelyről ebben
a percben még egyáltalán nem tudom, elküldöm-e). A hallgatag ember
ben, akinek kivált nem természete magáról beszélni, bizony f.elgyülem
lik a szó, és ha egyszer elkezdi a vallomást, jól esik kibeszélni magát.
Ezeket a dolgokat amúgy is előbb-utóbb le kellett egyszer írnom, már
csak "a zászló becsületéért" is, - hogy aztán az én fiókomban akad-e rá
valami szigorú doktorandus, vagy a tíedében, az nem is nagyon fon
tos. Hiszen ahhoz, akinek (ezt is most érzem világosan) valójában szólna
- az olvasó -, úgy sem juthat el. :E:'.s ez jól is van így: hadd marad
jon meg az írónak az az illúzió, hogy az olvasót is az érdekli igazán, ami
őneki egyesegyedül fontos: az írás. a vers, a Mű.

Hogy Benned - akiadóban - ilyen Ideális Olvasóra, az olvasóban
jóbarátra találtam, akinek mindezt elmondhattam, azért fogadd kérlek
testvéri köszönetemet.

Szeged, 1941. márciu.'> 9.
Sík Sándor

•

Osz
Ez már az ősz. Korai naplemente,
leskelődnek a felhők s..orba állva,
zizzenő szellők ülnek rá a fákra,
az alkony, mint valami bíbor mente

telepszik rá az esti csöndre, benne
deresedő szakállát meg-megrázza
az éjjel, lassan rásurran a tájra
az ősz, a hegy mintha ködöt lehelne.

Eltűnt a nyár, eltűnt ezer virága,
a színek haldokolnak az al'3rban,
a szél, mintha még rala,kire várna,

meglapul, aztán karmait kí.tárva
1,égigsöpör a fákon, a világon ...
A ny::ír? Életem? .. Betemetett lábnyom.

Agoston Imre
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üRES OSZTÁLY írta Mándy Iván

Az osztály magára maradt., Üres fogasok, üres padok. A padok,
mintha lassan felemelkednének a délután csöndjében. Semmi zaj nem
ért el ide.

Az osztály magára maradt. ,
Egy pad megreccsent. de aztán annál nagyobb lett a csönd. El se

lehetett képzelni, hogy egy toll elindul a félig beszáradt tintatartó felé,
hogy aztán apró, kis vonalakat húzogasson a padra, neveket firkáljon.
És jó, ha még csak tintával írták ezeket a neveket. - Bruncsi. - Ez be
volt vésve. Aztán a középső sorban egy padnak szépen, gondosan kifa
ragták az oldalát. Nemzedékek dolgoztak rajta. Iszonyatosan vén, sza
kállas pad. Hangokat hallott, örökké hangokat hallott, és ilyenkor fel
nyögött.

- Fancsalszky Kálmán !
- Nem jár már ide - mondta egy másik pad - húsz éve nem jár

már ide.
- Fanosalszky Kálmán'! .
- Mondom, hogy nem jár már ide. A fia egy darabig hozzánk járt,

de aztán más iskolába került.
- Hagyja, az öreggel nem lehet beszélni.
- A Perecesek. Az egész család idejárt.
- Meg a Morvaíak. Legalább hat Morvairól tudok, az egy~nek be

volt törve az orra.
- Az nem Morvai volt. Drégely László.
Az üres osztályban recsegtek a padok. Diákokról beszéltek, és ta-

nárokról.
- Dicsőfi ...
- Mit akar Diosőfivel ? Mit akar egy kicsapott diákkal ?
- Azért akkor is csak idejárt !
- Aztán ellopta az osztálykasszát.
- Nem, nem az osztálykasszaval volt baj. A hajójegyekkel. Ö szed-

te be a pénzt, amikor hajókirándulásra gyűjtöttek.

, - Hajókirándulás! Mindenki csak arról beszélt, hogy lampionok
voltak, meg zenekar.

-=- Szóval,' a Diosőfi elsüllyesztette a pénzt?
- Aztán egyszer még itt volt ... akkor már kícsaptak. Az apjával

volt itt, de hogy mit akarhattak ... ? !
Ezt senki nem tudta. Mit akarhatott itt a Dicsőfi, amikor már ki

csapták ? ,
Az egyik pad megkérdezte. - Igaz, hogy jövőre kirámolnak ben:"

nünket?
Csönd. Majd egy pad az ablak mellől:

- Lehetetlen. Tavaly festettek. Tavaly, vagy tavalyelőtt.

- Vagy még régebben.
- Nem, azért akkor is békén hagynak.
- Fancsalszky Kálmán ! - nyöszörgött az öreg. - Miért nem megy

már ki ? Arra vár, hogya Nyusztai k irángassa ?
- A Nyusztai már senkit se rángat ki, mert a Nyusztai már nem

tanít, és a Fanesalszky Kálmán nem jár már ide.
- Az ötödik cét kirámolták.
- Miket beszél! Vagy mindenkit, vagy senkit. Külön nem rámol-

nak ki egy osztályt.



- Áz ötöciik'cé Íent van a pincében.
Elhallgattak.
Korhadt, egymásradobált padok odalent a pincében. Fölfelé fordított

padok az irtózatos sötétségben.
Az egyik pad úgy érezte, hogy nem ártana másról beszélni.
- Nem tetszik nekem ez az Omasícs,
- Omasics ! Omasíes !
- Örökösen fészkelődik - folytatta a pad. -V~ pedíg mozdu-

latlanul ül, és kibámul az ablakon.
- Firkál magára ?
- De mindig csak egy nevet. Tintával.
- Na, az még jó.
- Rózsi. Már tele vagyok Rózsival.
Kis csönd. Majd egy hátsó pad. - Mi történt az ötödik cével ?
- Semmi.
- De én az előbb azt hallottam, hogy ...
- Mondja csak, szóval telefirkálták ? Akkor ez az Omasícs nagyon

odalehet.
- Nagyon odavan - mondta az Omasics padja. - Rendes fiú, de

mostanában nem tetszik nekem. Tervez valamit.'
- Mindenki tervez valamit - mondta az első pad, az ajtónál. ..,- És

a lány? Beszéljen a lányról.
- Va, - ve, - vá, - vé - kezdte egy másik pad. - A teljes

hasonulás ...
A pad öntötte magából a régi feleleteket - ... ha az alany maga

cselekszik, és ráhárul a cselekvés, például: borotválkozik, futba1ozik.
- Hagyja már abba! .
- Nem kell odafigyelni. Emlékeznek a Lukácsra ?
- A Lukácsra ?
- Egyszer megszökött, de aztán visszahozták. Egyszercsak ott állt

az ajtóban, és akkor csönd lett, nagy csönd.
- Persze, mert míndenkí a Lukácsot nézte.
-r-r- Az meg nem mozdult, csak állt.az ajtóban. - Kis szünet, - Le

volt sülve.
- Le volt sülve, de olyan kopottasan.
- ... egy édesapa testsúlyának háromötöd része ...
--!- Na tessék ! Már megint ! Mi volt a Lukáccsal ?
- Azt hittem, sose mozdul el .az ajtóból, de aztán mégiscsak elmoz-

dult Nagyon lassan jött, nem is tudom meddig tartott, amig a helyére
ért.

Újra látták azt az utat, Lukács végtelen útját, amíg az ajtóból a he-
lyére ért. '

- A névmások lehetnek: általános, birtokos, vonatkozó ....
. -:- Legyen szíves, igen ? ! Hogy valaki semmi másról ne tudjon be

szélní ...
Valaki az ablak mellől: - De míért éppen az ötödik oéből vitték

ki a padokat?
Mire egy gonosz reccsenés.
- Elárulhatom, hogy ez csak az első lépés.
- csak nem azt akarja mondani, hogy ... ?
- Kirámolnak bennünket, kirámolnak az utolsó szálig.
Csönd volt az osztályban. Aztán megint felhangzott:
- Va, - ve, - V~, - v~ ...
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be most nem intették le. Inkább vele mondták a többiek is.
- Va, - ve, - vá, - vé ...
Vele mondták a névmásokat ÉS a határozókat, és ez úgy hangzott,

mint a könyörgés. Elnyűtt, fáradt könyörgés. Aztán elhallgattak, és csak
az az egy pad mondta a magáét.

- Ban, ben, stul, stül ... - Végül elhallgatott ő is, ÉS most már
senki se szólt.

Azokra gondoltak odalent. Agyoniaragott, egymásbarohadt padok a
pince sötétjében. Fölfelé fordított padok az áthatolhatatlan sötétségben.
Néha egy pad megcsúszík, és akkor megindul a zuhatag, megindul az
omlás. Aztán megáll az egész, ÉS időtlen időkig nem mozdul semmi.

Senki se szólt az osztályban.
- Fancsalszky Kálmán! - nyöszörgött a vén, szakállas pad 

Fancsalszky Kálmán !

•

OLEANDER lrta Possonyi László

Kis mátravídéki városban darvadoztam ikét távoleső autóbuszcsatla
kozás között.

Forró augusztus volt, napfénytől szíkrázott, lángolt és sárgállott a
sok hajdan szűkre épített, fátlan utcácska. S valaki megsúgta, hogy van
itt a közelben egy kis termelői bormérés, annak hűvös ivója, árnyas kis
udvara van. Nosza odakanyarodtam az ívbehajló utcán, beléptem a hű

vös, de savanykás borszagú ívóba, amely' olyan ebédlőféléje, munkaszo
bája is volt a családnak. A gyerek éppen számtanföladat fölé hajolt az
üveges ajtón át széles csíkban beeső napfényben.

Az udvar -parányí volt. ÖSSzesen négy kisebbformájú asztal fért kis
szobányi terilletén s árnyéikot inkább ,a szomszédházak nyájasan hámló
tűzfalai adtak. De a teteje léchálóval volt boltozva, azon meg szőlő fu
tott és a hamar érő rózsaszín delavárt torkos rigóik kóstolgatták. Tollru
hájukat, okos szemüket és sárga csőrüket villogtatva le-leszállottak a
folyton csöpögő vízvezeték csinálta tócsába s ittak is belőle, fürödtek is
benne.

A hőség eleinte itt is tikkasztó volt. Lankadtan ejtettem magam elé
olvasatlan újságomat. De míkor a gazda megjelent a félliternyi arányló
borral és a kedvemre való zömök vizespohárral, az első kortyoik után nem
is éreztem úgy a hőséget. csak a rigóik szeme csillogott rám cínkosan,
akik a maguk médján szintén hűsítgettékmagukat. A bor jó volt és erős,

Egyszerre arra a höfokra emelte. a testet, hogy ne kelljen a külső mele
get éreznie. A szőlőlombok rezegtek is egy cseppet valami kis idetévedt
léghuzamban s egyszerre csak előttem állott rég nem 1átottbarátom.
Talán csak a söntésajtó nyílása okozta a kis légkavarodást.

Első pillantásra megijedtem tőle. Tetőtől-talpigfeketében volt s még
hozzá valami bolyhos, puha, de utazásközben annál jobban beporosodott
gyászfeketében. Kalapja nem volt, hatalmas boltozatú .homlokán vissza
vonulót fújt a haj szétzízált hadserege. Szemével míntha sokat sírt volna
s nem is egy éjjelen. ~ az elhagyatottság, az árvaság szobra volt maga.
Pedig tudtam, nős, szép gyennekei vannak, sót unokái is s közben az or
szág legnevesebb gazdasági építőinek egyike. Ebben a ruhájában is bi
zonyára számtalan expozét tartott vízművekről, öntözéses gazdálkodás-



ról, csatornázásról. Mert ez volt a vesszőparipája, hogy paradicsommá
tegye az Auoídet,

Küíönnen pedig nyers szavú, vagy többször hallgatag, grandiozitá
sában nagyon magara maradott ember. Osszetuzésuns is vou Iegutoob,
Ha en érkezern kesöob, meggondolom, hogy asztalához lépjek-e, míkor
a másik harom üresre LS csak a rigox verne le a szoiöszemeset. De most
ő kert engedelmet, hogy hozzám umesseu és én zavaromcan rögtön di
csérni !keZdtem neki a bort. Halálos raradtsaggal vette kezeoe az elibe
tett poharat, belenezett a sárgalló csílíogasoa, en meg a mélybarna sze
mében míntna nemregeni temetesi gyerryak tükrözesd sejtenem volna.
Az első pohár utan lassan a szava LS megeredt és bevaíiotta, hogy az
anyja temetéséről Jön egy kis istenhátamogotti, rosszútú városkacol. S
bár már rég Pesten kellene lennie, autója defektet kapott, most javít
tatja a 501101' valami rossz garazsoan s Ő nem birta nezni ezt a baj
moródást mernők letére. lVleg azt se, hogy mindenki őt bámulja ebben a
most komikus fekete ruhanan, armoen nem hasalhat az autó alá, megha
nem roskasztotta volna is meg a faj dalom.

Tudtam, kemény ember, zord, szukszavú. Összeveszésünk is az Ő

makacsságából származott s csodálkoztam. hogy most ilyen kisfiúsan ár
va, ilyen részvétet Iesöen gyámoltalan. S azt sem tudtam, hogy hatvan
éves fővel még édesanyja LS volt. Sohasem engedett élete mögé látni
senkit. De most, míntna a sírást szavakkal folytatna, kitárulkozott.

- A~ anyám kemeny keze tett emoerré - mormolta lehajtott fő

vel és újra a szemébe SZÖKött a könny.
A "kemény" szó megütötte a fúlemet s óvatosan kértem, magya

rázza meg, míért tartotta az anyja kezét keménynek. Erre elmondta a
történetét.

•
Erdész volt az apám, egy kis ideig főerdész - kezdte - 5 vaderzék

lőtték le. Az apám töerdészsége már egy kis rang volt abban a régi vi
lágban s vadászatkor a grófok nálunk vendégeskedtek. S mi a három el
sőszülött lány után ketten voltunk fiúk, úgy tizennégy-tizenötévese'k
akkor. Anyám özvegysorban is mindent megtett, hogy kitaníttasson min
ket. Kis szőlőcskét hozott hozományba s annak minden szál kaprából,
petrezselyméből, tárkonyából és borsfűvéből pénzt tudott csinálni. Még
a Íneggyfalombot is eladta uborkasavanyításhoz. Kell a fiamnak! Mert
a lányait hamar férjhez kergette. Szépecskék is voltak, hozomány nél
kül is párjuk kelt. De kamaszkorunkban köztem és az öcsém között ki
tört a féltékenység. Én nagy darab, langaléta, bárdolatlan legény voltam.
A ruha akkor is úgy állott rajtam, mintha vasvillával szórták volna rám.
Öcsém meg kicsit lányos, simulékony szépfiú. Az ő keresztapja egy nagy
úr volt, az enyém egy kovács. Ö aranyórát kapott bérmálkozáskor. én
egy kormos, kemény kézszorítást. Utána minden függöny mögül lestek a
lányok, engem meg kínevettek. ha az apámtól örökölt vadászesizmában,
[áger-bakkancsban megjelentem köztük. Gábor olyan volt, mint valami
tanulékony színész, Még kiskorában elleste a vadászó vendégek grófias
vonásait. Remek füle volt, hegedült - ó, hogy utálom ma is a nyafkán
szóló hegedüszőt. Öt nyelven beszélt és csodagyerek volt. Meg csapni
valóan rossz verseket is írt, amik az ő felolvasásában mindig nagy sikert
arattak az önképzőkörben és március tizenötödikén. S mert vékony, ki
esinykezű és keskenylábú volt, ő mindig újonnan szabott ruhát és cipőt

kapott, én meg eléggé jól beléillettem az apám nagy testére készült meg
maradt ruhákba már tizenötéves koromban is. Hát ezért nevettek ki a
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lányok, mert soványságomban mégiscsak lötyögtek rajtam azok a vastag
vadászruhák. Nekem meg a szívern tort össze, hogy mmdenki Gábort ke
nyeztetí, még az anyám is csak neki kedvez, én meg járhatok pironkod
va egy özvegy fiához illően. Mert én nem hízelegtem anyámnak, mínt
Gábor, nem csókolgattam s nem legyezgettemanyai büszkeségét.

Mikor aztán elkövetkezett az első komolyabb udvarlások ideje, Gá
bor a nagy kényeztetésben . .. hogy is mondanák ma ... ? Ja, igen, el
huligáncsodott. En tudtam, hogy melyik lányos-fiús házba járnak a kert
végeoe kártyázni, bodzabokrok, lapulevelek közé, tudtam, mire csalja ki
anyámtól a sok pénzt, tudtam, hogy hova tűnt, hogy veszett el az arany
óra. F.<> az évvégi bizonyitványosztáskor, bár a kamaszgőzben az én je
gyeim is leromlottak; Gábor négy szekundát hozott haza. No igen, azt
hazudta, hogy társasági sikerei miatt több tanár féltékeny rá, anyám meg
sirva vigasztalta, hogy majd kijavítja jövőre, ne búsuljon. Akkora düh
fogott el, hogy lekaptam apám vadászpuskáját, amely mindíg ott lógott
a falon, a benyílóban s kiabálni kezdtem, hogy lelővőm Gábort, mínt
egy kutyát, mert szégyent hozott a családra ...

Anyám meg rámvetette magát, kicsavarta kezemből a fegyvert és
azt mondta, örökre takarodjam el a házától, mert ő gyílkossal nem la-
kik egy fedél alatt. .

Szót se tudtam mondani, hiszen egészen a torkomig ért föl akkor
az a szörnyű szorítás, hogy nem ezeret, hogy csak a másik fiát szeretí,
Szó nélkül, köszönés nélkül, egy szál ruhában még aznap eltűntem a
városból és keresztapám ajánlására egy másikban, ahol MAV műhely

is volt, !tazánkovács-tanoncnak álltam be. Izmom, erőm és dühöm is volt
hozzá elég. úgy vertem én azt a vasat keserűségemben,hogy a mesterem
sokszor kivette a kalapácsot a kezemből: "Ne így csináld, fiam, hisz
tönkremégy, elemészted magad, van annak kimélőbb módja is." De ha
én éppen elemészteni akartam magam a munkában, hogy ne is éljek
így, csöppnyi szeretet, csöppnyi megbecsülés nélkül.

Keserves volt, de megérte. Eltem a munkások közt s azok megbe
csültek, még etettek is, mert olyan nyurga sovány langaléta lettem, hogy
tüdővésztől féltettek. Nomeg a keresetem. mert volt az is valami nem
sokára, könyvekre ment. Mert akkor meg elhatároztam, hogy lefőzöm

Gábort és a saját erőmből is leérettségízem. Meglett az is. De a béke
még nem anyámmal. Híreik jöttek, hogy Gábor züllik, az egyétemnek a
tájára sem igen néz. Hát akkor lesz majd nekem egyeternem. Te nem
tudhatod, míosoda koplalások, virrasztások, instruktorkodások árán let
tem gépészmérnök, A szívem fele-ereje ráment. S mikor itt is kész let
tem, megnősültem és belébolondultam a vízímérnökségbe, :Itn vívtam ki
az első rizstelepeket. Kerestem vele. De kellett is. Hogy az anyám há
zát, szőlejét el ne árverezzék az ántívílágban, hisz Gábor annyi kölcsönt
vett föl rá, amennyit én fizetni is alig tudtam. Kordába vettem a fele
ségem, megszoktattam a szegénységre a saját gyerekeimet. Keménykezű

apa vagyok, de keménykezű volt velem az anyám is. Keményszívű. Hogy
Gábor az örökös ivásban olyan hamar elpusztította önmagát - igaz,
anyám úgy tudta, hogy egy háborús barakkban. flekktifuszosok között,
mint cselédkönyves orvos kapta el a kórt - én lettem anyám támasza
öregségére. Kicsi, kis töpörödött öregasszony lett s ünnep neki, ha időt

szakítva lementem hozzá akár csak egy órára is. Egy hete kaptam a
hírt, hogy haldoklik s mire hazaértem. nem volt már eszméleténél. Mégis
három nap őriztem az ágyát. S mikor a két karom között kiszállt be
lőle a lélek, vézna kis karja a nyakamba göresösödött s az volt az utolsó
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szava: Gábor. Valami vad fájdalom nyilallott belém, de aztán kísírnuló
arcára néztem, hogy ebben az ölelésben, ebben a szóban, mégha Gábor
fiát féltette is, !kibékítette bennünk a testvéreket. "Igen, én vagyok
anyám, a te Gábor fiad" ... súgtam neki, de ezt már nem értette meg.
!tn azonban megértettem, hogy Gábor volt köztünk a gyöngébbik, azt
kellett jobban dédelgetnie ...

•
Az utolsó szavaknál a nagyerős férfin erőt vett alegyűrhetetlen

zokogás. Zavartan koccintottam vele, hogya belépő soffőr elől elleplez
zem az ő elárulni sohasem bírt gyöngédségét. Mintha álomból rebbenne
föl, úgy törölte meg kialvatlan vörösre gyulladt szemét. Gyorsan fizet
tünk, az én várakozási időm is letelt s kiléptünk az alkonyatban is pa
rázsló utcára. Ott állt a nyitott autó és a hátsó ülésen fölszíjjazva két
hatalmascsöbrű leánderfa, egyik piros virágú, a másik fehér. Káprázott
a szemern a most szemközt sütő napban, ő meg zavartan mentegetőzött:

- Elvinnélek Pestre, de látod, ezt a két leándert nem mertem a
Tefura bízni a bútorokkal együtt. Hátha eltörnének, vagy elszáradnának
ebben a n.agy forróságban. Az oleander volt az anyám kedvenc virága,
azt mondotta míndig, ez a szegények karnéltája. Hát most ezeket viszem
magammal emIékbe tőle ...

S már újra az íntézkedős, ridegen kemény férfi lett. Szíjjazta, igaz
gatta az örökségét. A kiüresedett otthonból, a számára oly korán elvesz
tett paradicsomból vitte magával a két virágzó fácskát s szívében a meg
nyugvást, Egyszer talán öröme is lesz még. Ha látja, hogya munkája
nyomán hogyan valósul meg, legalább mások számára az a paradicsom.

-
CSÖNDES DIADALLAL ...

Csöndes diadallal, -
mint gyermek forró könnyek után
Q,nyja karjába bújik,
vagy könnyű felhő a horizont aljáról
beér a ragyogás körébe, -
ünneplem e napot,
mind között ezt az egyet.

A karcsú fák, csillogó kövek
és minden élőlények
kedvesek ünneplő szívemnek,
s tudom, akad szív,
ki felém fordul
s jósága aranyában fürdet.

Kevés a szavam, mozdulatom,
arcomon nincs semmi új csoda rajza;
a lélek útjai láthatatlanok,
hol volna logaritmus,
mely futásuk ívét kimérje ?

Csöndes diadallal
ünneplem e napot,
mind között ezt az egyet,
midőn kézen fogott
(és szikrázó lépcsőjén vezeti lépéseim l)
a szetetet.

Vámosi Pál
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ESZMÉK ÉS TÉN YEK

VI. Pál pápa december 4-én nyíl
vános záróülésen befejezettnek nyil
vánította a második vatikáni zsinat
második ülésszakát és kihirdette a két
zsinati határozatot, amelyek egyike a
liturgia reformjáról, másika a társa
dalmi érintkezés eszközeiről szól. Az
előbb említett s immár konstitucióvá
emelkedett határozat jelentőségével

és tartalmával remélhetőleg míhama
rabb tanulmányban foglalkozhat folyó
iratunk. Függőben maradtak az egy
házra, a püspökökre és az egyházme
gyék kormányzására, valamint az öku
menizmusra vonatkozóan előterjesz

tett szkémák, amelyeknek hosszabb
rövidebb tárgyalása alatt igen sokszor
merőben ellentétes nézetek hangzottak
el. Bea bíboros az utolsó ülésen azon
ban méltán idézte emlékezetbe XXIII.
János pápának azt a megállapítását,
hogy a zsinat legértékesebb eredmé
nye az igazi és termékeny megbeszé
lés, aminek döntő feltétele volt az a
teljes szabadság, amellyel a zsinati
atyák "kibeszélhették" magukat. S bi
zonyos, hogy erről a második ülés
szakról még inkább elmondható az;
amivel Frings bíboros az első ülés
szakot jellemezte: lehetetlen észre
nem venni a tendenciát egy olyan
egységes többség kibontakozása felé,
amely beleviszi a több mint kétezer
püspökbe az egyetlen testület és az
egész egyházért való együttes fele
lősség tudatát. Annak ellenére vilá
gOO8lI1 felismerhető ez a folyamat, hogy
egyelőre csupán egyszerű többséget
kaptak az egyházról szóló alapvető

jellegű szkémának próbaszavazásra
bocsátott fejezetei.

IVIindent összevéve a második ülés
szak utolsó· hetének eseményei sem
mi lényeges vonással sem bővítették

azt a képet, amelyet rnunkájáról ad
dig is kialakíthattunk. Minthogy azon
ban több szem többet lát, fölöttébb
érdeke1hetnek minket a haladó irány
zat neves teológus-publícístáínak ér
tékelő véleményei.

•
Karl Farber, a freiburgi Der Christ

liche Sonntag főszerkesztője, akit nem
régiben avatott díszdoktorrá az ottani
egyetem hittudományi kara, a máso
dik ülésszak eredményei közé sorolja,
hogy az a front, amelybe az olasz, a

írja Mihelics Vid

spanyol s részben az északamerikal és
délamerikai püspökök tömörültek s
amelynek vissza:húzó erejétől az első

ülésszakon annyira kellett tartani,
észrevehetően feliazult, sót egyes je
lek szerint bomlásnak is indult.
Főleg az ökumenizmus vitájában

tűnt :ki ez, amikor az északameríkat
püspökök ismételten szembefordultak
az olaszokkal. Igaz, hogy az a merev
álláspont, amelyet a barii püspök fog
lalt el mondván, hogy "aki nincs be
lül az egyházon, az elkárhozik", még
honfitársai egy részénél is megütkö
zést keltett, ettől eltekintve azonban
a ,,Jatin" püspökök színte egységesen
támadták a szkémát azzal a megoko
lással, hogy a "felekezetköziség,et", az
"irenizmust", a ,,hitközömbösséget"
mozdíthatja elő, sőt hitbeli kételyt
támaszthat sok katolíkusban is. A:r.
egyik északamerikai püspök, Leyen,
egyenesen az olasz püspökökhöz intéz
te akkor szavait, amelyek élénk helyes
lést váltottak 'ki: "Miért félnek önök az
ökumenikus párbeszédek !követelmé
nyeitől? Miért nem tanítják meg job
ban a vallásra híveiket ? Nem a mí
katolíkusaírrk azok, akik híányzanak a
vasárnapi miséről s nem járulnak a
szentségekhez, Mi nem vesztettük el
az ipari dolgozókat, ellenkezőleg. ők

jelentik egyházunk támaszát és gon
doskodnak annak fenntartásáról ..."
Egy másik északamerikai püspök,
Helmsing, pedig rámutatott azokra a
pozitív elemekre, amelyek megtalál
hatók ra protestáns közösségekben: hir
detik Isten igéjét, egyházi tisztségvise
lők kerasztelik meg a híveket s ré
szeltetik ekként az isteni kegyelem
ben, szeretetműveík és hitbeli állha
tatosságuk jelei Isten jelenlétének, s
ha vannak is még különbségek az
Eucharisztia felfogásában, megőrizték

az eucharisztikus jeleket és képvise
lik azt a szándékot, amelyet Krisztus
az Eucharisztia létesítésével egybekö
tött.

Ami általában az ökumenizmus
ügyét illeti, Farber igen figyelemre
méltónak mondja Tomasek csehszlo
vák püspök javaslatát, amely arra irá
nyult, hogy keressenek módot egy
uniós zsinatra a keleti orthodox egy
házakkal, s alátámasztásául a moszk
vaí patriarchátus folyóiratából ezeket
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matikus dialógushoz is vezethet és
előkészítheti a kívánt egyesülést."
Amit azelőtt századokon át nem lehe-
tett elérni - hangoztatta Tomasek -,
most talán néhány évtized alatt meg
valósulhat. Ennek érdekében katolíkus
és orthodox püspököknek "kerekasz
tal" mellé 'kellene ülnlök. Meg kellene
hívni oda a nagy patriarchalis szék
helyeket: Rómát, Alexandriát, Anti
ochiát, Jeruzsálemet, Konstantinápolyt
és Moszkvát, hadd álíapítsák meg, mi
lenne a teendő.

Nagy súlyt tulajdonít Farber annak
a beszédnek is, amelyben Bea bíbo
ros a szkéma védelmére kelt. Emlí
tést tett ebben a bíboros a Szent üffi
ciumnak arról az 1949. évi utasításá
ról is, hogy ökumenikus megbeszélé
seket katolikus részről csak olyan sze
mélyek folytathatnak, akíkben meg
van hozzá a szükséges tudás és a ki
fogás talan egyházias érzület. Az ő vé
leménye azonban az - jelentette ki
Bea -, hogy az ilyen irányú alkal
masságot a saját fölöttes püspökök
sokkal jobban megítélhetík, mint a
római Kuría .bármelyík 'hatósága.

Farber is 'kiemeli, hogy VI. Pál pá
pa, akárcsak elődje, teljes szabadságot
biztosított a zsinatnak. Szerínte azon
ban lehetetlen meg nem állapítani,
hogy amikor időnként a pápa irányt
szabóan közbelépett - a négy mode
rátör kinevezése, az öt próbaszavazás
engedélyezése, a bizottságok kibővité

se -, míndíg azoknak sietett segítsé
gére, akoil. az egyház korszerűsítéséért

küzdenek. Azt sem vehetjük látatlan
ba, hogy két döntő kérdésben a pápa
már előre kifejezte akaratát, Az egyik
a Kuria megújítása, a másik egy püs
pöki tanács felállítása és bevonása az
egyház kormányzásába. A konkrét
médról és formáról a pápa nem nyi
latkozott s e tekintetben a zsinaton
sem érlelődött ki határozottabb el
gondolás. König bíboros úgy "éli 
jegyzi. itt meg Farber -, hogy a pá
pa évenként egyszer vagy kétszer
Rómába fogja hívni a püspöki konfe
rendák elnökeit. Az a meglepő beje
lentése pedig, hogya második ülés
szak befejezésekor az úgynevezett
.,quinquennaliákban" adott felhátal
mazásokkal, amelyeket a püspökök
nek rnínden öt évben újra kellett kér
níök, egyszer s nundenkorra felruház
za őket, kétségtelenül bizonyítja a de-
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centraltzálávra való törekvést. Vég
eredményben így a második ülésszak
- állapítja meg Farber - mínden
sarkalatos kérdésben nyitva hagyta az
ajtót az egészségesen elképzelhető

megoldások számára,
Külön szól Farber a vegyesházassá

gok oly sokakat érdeklő problémájá
ról. A mai kánonjog, mint tudjuk, ér
vénytelennek teki.nti az ilyen házas
ságokat, ha megkötésük protestáns
lelkész előtt történt. Mint színtén köz
tudott azonban, 1918-ig bár tiltottak,
de katolikus szembontból is érvénye
sek voltak. Frings bíboros most java
solta a zsinaton, hogy változtassák
meg ebben a pontban az egyházi tör
vényt és az ilyen házasságokat újból
nyilvánítsák érvényesnek. Tény ugya
nis - szögezte Ie a bíboros -, hogy
az a protestáns fél, akii a hitét komo
lyan veszi, lel-kiismeretének megsérté
se nélkül nem vá1il'3l1hatla valamény
nyi születendő gyennekénekkatolikus
vallásban való nevelését, amit a kato
likus egyház ezídőszerínt igényel.
Hengsbach esseni püspök később azt
a nézetétfejtette ki, hogy a zsinat
csak akkor foglaJhat állást, ha már
behatóan megvizsgálták a kérdést, fi
gyelemmel arra is, hogy a helyzet
más és más az egyes országokban.
Szerínte serrr Jcétséges azonban, hogy
a vegyesházasságok körül mutatkozó
nagy nehézségek megoldást sürgetnek.
A francia Antillák egyíkrnísszíős püs
pöke arra ds utalt, hogy az olyan ;en
gedrnények, amelyekre az egyik fél
csak a házasság megköthetése okáiból
szánja rá magát, gyakran csak a hit
közőmbösséget táplálják a családban.

*
A Témoignage Chrétien karácsonyi

ünnepi számában, arnelv főleg a zsi
natot értékeli, Pierre Boillon verduni
püspök a második ülésszak legna
gyobb sikerének azt tekinti, hogy az
.,aggiornamento", a korszerűsödés im
már visszafordíthatatlan Irányzattá
vált. A püspökök mondhatni kivétel
nélkül felismerték: a szakítás szüksé
gét azzal az állapottal, amikor az egy
ház úgv tűnik fel a nagytömegek előtt,

mint valami elavult dolog, aminek
nincs kapcsolata a mai élettel. Egvön
tetűen vallják, hogy a korszerűsödés,

az igazodás és alkalmazkodás állandó
feltétel nunden élő számára ezen a
világon, s az egyház sem kivétel e



törvény alól. Nincs életbenmaradás
azoknaik a feszültségeknek feloldása
és kiegyensúlyozása nélkül, amelyek
aközött támadnak, arnihez továbbra
is ragaszkodni kell és amin változtat
ni kell. Az egyháznak magától érte
tődően meg kell őriznie míndazt ami
isteni aIlapítójától ered, de meg kell
változtatnia a külső burkot amelyet
századok során magára öltÖtt. BiZ()
nyos megmerevedett hagyományokkal
szemben neki is tudomásul kell ven
nie az "idő" [elentőségét, ami annyi
ra jelllemzi a modenn gondolkodást.
Ennek a gondolkodásnak benyomulá
sa az egyházba kétségkívül tévelygé
seket is hozott magával, amilyen a
"moderni2lInus" volt, ava·gy most né
me!ly egzisztencialista állásfoglalások,
de - hangoztatja Bodlilon - "vannak
bennük részleges igazságok is, ame
lyekkel az egyház számolni tartozik,
ha azt akarja, hogy jelenvaló legyen
a század emberei előtt".

Hogy ezek a részleges igazságok is
megvíüágosodianak, nyilvánvalóan
ezért se ikorlátozta VI. Pál pápa a
viták teljes szabadságát. Meggyőző bi
zonysága annak - jegyZIi. meg Georges
Montaron, a lap főszerkesztője -,
hosv a oápa szílárdan hisz a díaílógus
erejében, következéskép bízonvsága
annak is, hogy 'ha stflusban ikülÖnbö
zik is XXIII. Jánostól, lelkületben és
szellemben egy vele.

A második ü~ésszak nem járt olyan
eredményekkel. amilyeneiket sokan kí
vántak volna - állapítja meg Mon
taron -, s az sem tagadható, hogy
az elsőnél ~önle;ébb vísszhangot kel
tett a közvéleményben, de, hogy azsí
nat í!tV is mekkora változást hozott,
nyomban kitűnik, ha vísszapídlantunk
a megtett 'Útra. Csunán Franciaország
ról SZÓlVla, tíz éve annak. hozv a Szent
Officium megállította a munkáspa
pok tevékenységét, akik megoldást ke
restek epv drámai helyzetre. Kilenc
éve. hogy ugyanazok a tényezők fel
oszlatták a fourvleresi hittudományi
kart, s kis híja. hogy a híres párisi
Saulchoír nem járt usvanísv. A do
monkosokat elhalleattatták. Congar-t
Angliába helvestették. De Lubac-ot
LyOll1oo száműzték. Most nediz rnind
ezek a "dinamikus" teológusok, akik
annyira .mvítottak" a jövő felé, veze
tő személyíségek a zsinati nagy több
ség előtt. VI. Pál is, akárcsak XXIII.
János rnozgósította az összes tehetsé-

geket, hogy a katolicizmus vitalitását
felfokozva megírntsa az egyházat.

•
A jezsuita Robert Rouquette, az

Etudesáltalam is sokszor idézett szem
leírója, szintén a teljes szabadság
szellemét mondja a második ülésszak
reményteljes uralkodó vonásának.
Hallhattuk, millyen keményen bírál
ják a Szent Péter bazilika zsinati csar
nokában a római Kuriát, mennyire
kifogásolják a Szent Officium mód
szereit, a Iatdnizáló törekvéseket, a
kellő tisztelet hiányát a keleti egyhá
zak feP'Velme és gondolkodása iránt
kritizál iák a nunciusok intézméll1yét:
dicsérik az egyház és állam szétvá~
lasztását; ikérik, hogy az egyház is
merje el a nem-katolikus lelkész előtt

kötött vesvesházassázok érvényessé
gét; javasolják a közvetlen megbeszé
lések felvételét az orthodoxokkal: kér
désessé teszik XXIII. Leó dön~ét az
anglikán papszentelések érvénytelen-o
ségéről . .. ,

Az abszolut szabadság légkörének
azonban megmutatkoztak a hátrányai
is, pontosan azok, amelyeket Montini
bíboros jelölt meg az első ülésszak
végén a mílanói egyházmegyéhez in
tézett híres levelében. A viták rend
kívül elhúzódtak, monológok és is
métlések elkeserítő sorozatát nyujtot
ták, szilárd logikai kapcsolat nélkül.
Ez a tény tehát az eddiginél is éle-o
sebben veti fel a harmadik ülésszak
ra a zsinat menetének és eljárási mód
jának kérdését, Történtek ugyan kí
sérletek, hogy gátak közé szorítsák a
szóáradatot, de kevés eredménnyel.
Ide tartozik az is, hogy az ülések ve
zetéséta pápa kivette az' elnöiki tanács
kezéből és négy mederátofra bízta. A
moderátorok azonban feszélyezett
helyzetbe kerültek, mert a zsinatnak
így kettő helyett három ..feie" támadt.
amelyek nem mindíg voltak összhang
ban egymással: az elnöki tanács, a
koordinációs tanács és a moderátorok
tanácsa.

Szerencsés lépés volt a moderátorok
részéről - íria Rouquette -, hogy
miután valamely szkérnáról, iUetve
szkéma-fejezetről a zsinat már több
napon át vitázott, gyakran és mínd
annyiszor a kívánatos eredménnyel
feltették a kérdést: nem lenne-e már
helyénvaló Iezární a vitát? Nagy je
lentőségű volt az az újítááuk is, hogy
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II kollegialitás táravalásának befejezé
se után oa problémák lénv-rére ráví
lágító, szahatosan megfogalmazott kér
déseketbocsátottak szavazásra abból
a célból, hogy ilyen módon Irányítóari
befolyásolják az illetékes bizottság,
ezúttal a teolóeíaí bizottság munká
ját. ElTe vár ugyanis a feladat, hogy
a bírálatok és javaslatok f;""'e1embe
vételével megszerkessze az új szöve
get, és pedig - a többség óhajának
,mePi'elelően.

Mint emlékezhetünk rá, a moderá
toroknak ezt az újítását a zsinat to
váboí folyamán ísmételten hevesen
támadták, főleg a teológiai bizottság
tísztséevíselőí, akik - Rouquette sza
vai szerínt - bíróként szerették vol
na a zsinat fölé tólni magukat. No
vember 15-én azonban a három irá
nyitó tanács ülése, amelyen maga a
pápa elnökölt, jóváhagyta Lercaro bí
boros jelentését, amely igazolja a rno
derátorök eJljárását.

A teológiai bizottság egyébként is
sajátos probléma - fűzi hozzá Rou
quette, s idézi erre egy belga teoló
gusnak azt az állítását, hozv ez a bí
zottság "a zsinat eredeti bűne". Maga
Rouquette "talán túlzottnak" mcndía
ez a vélekedést, de szerinte is tagad
hatatlan hogy ennek a bizottságnak
tísztségvíselőí rendszerint nem érte
nek egyet a zsinati többséggel s í~

azután erőteljesen akadályozzák olyan
szövezek létrejöttét, arnelvek hívebben
tükröznék a többségi felfoe:ást. Ezek
a tísztségvíselők rnagára a bizottsáera
is jelentős nyomástgyakoroll11ak, ám
bár kerültek ,ki már onnan olvan fe
jezetek is, amelyek azt mutatják, hogy
a bizottság nem követi vakon ösztön
zéseíket,
- A zsinati atvák nS\1tVréS7.e kérte is,
hozv lell!al:áhb ti második ülésszak vé
gén alakítsák ,'iiá a bízottsásokat. el
sősorban a teolóeíaí bízottsáaot, Kér
ték továbbá, hozv ne szükségszerűen

kuriális bíborosok legyenek a bízott-
. ságok elnökei, az alelnököt és a tit
kárt pedig maga a zsinat választhas-

sa. Mintegy húsz püspöki gyűlekezet

tárgyalta meg azt a peticiót, amelyet
ebben az értelemben a pápa elé ter
jesztettek. VI. Pál azonban, mínt tud
juk, csak részben tett eleget a ké
résnek. Ot új tagzal bővítette kí az
eddigi bizottságokat, négyet közülük a
zsinat választhatott, egyet a pápa ne
vezett ki, mindegyik bizottság vá
laszthatott továbbá eqy második alel
nököt és eltY második titkárt, akik
azonos jogokkal bírnak a régebbiek
kel. Már most igen érdekes és sokat
mondó körülmény - írja Rouquette
-, hozv a püspöki gyülekezetek zöme
az olasz püspöki kar egy részének erős

eldenállása dacára is meg tudott ál
lapodní el<" egységes nemzetközi je
lölt-listában, amelynek minden sze
replőie nehézség nélkül meg is kapta
a szükséges számú szavazatot. S ezek
az új bizottsági tagok oly kifelezetten
képviselak a többségi irányzatot, hogy
megválasztásuk világosan kifejezésre
juttatja a zsinat szellemét. S nem ke
vésbé figyelemre méltó mozzanat 
fűzi hozzá Rouquette -, hogy a te
ológíad bizottság új alelnöknek és tit
kárnak olyan személyeket választott
meg, akikről feltehető, hogy képesek
lesznek az eddigi tísztségvíselőkkel

szemben is érvényre juttatni a több
ségi szellemet. Az egyik Charue na
muri püspök, a másik Philips louvaini
professzor. Rouquette szerínt ú labb
indíték arra, hogy jó reménységgel
nézzünk a harmadik ülésszakot előké

szítő, annyira fontos munkálatok elé.
"Ha tehát nem is kétséges - feie

zi be Rouquette -, hogy a második
ülésszak viszonylagos meddősége bizo
nyos mértékben elbátortalanított jó
sok püspököt. a magam részéről nem
osztom a borúlátást. Azzal a ténnvel
ugyanis, hogy lényegesen szílárdult
formában lépett elő az egyetemes püs
pökség kollektív tudata, alaovető fel
tétele valósult meg a haladó reform
nak. Hogy ez beérjék. türelemmel kell
lennünk, de bizonyosak lehetünk fe
lőle."

o Istenem, emlékez~m a sötétségre, amikor szemtől-szembe álltunk egy
mással mi ketten, ezek a délutáni sötétségek télen a Notre-Dame-ban, én tp.He
sen egyedül, teljesen összeroskadva s a nagy bronz-Krisztus arcát bevilágí
totta egy huszonöt centiméteres gyertya fénye.

A hit volt egyedül bennem és én néztelek Téged csendben, mint egy em-
ber, aki szereti a barátját. PAUL CLAUDEL gO~olataiból



A KIS ÚT
Tudom, hogy az .egyház elismeri: vannak komoly okok, melyek megenge

detté teszik a gyermekáldás korlátozását. Gyakorlati megoldásként az Ogino
Knaus-féle módszer alkalmazható. Köztudott azonban az is, hogy vannak ese
tek, amelyekben ,e módszer alkalmazása csődöt mond. Nem hinném, hogy az
illetékeseknek erre nem terjedt volna ki a figyelme. Azt sem akarom elhinni,
hogy az egyház az ilyen problémával küzdő házastársaktól emberfeletti !hó
siességetkíván. A teljes megtartóztatás ugyanis a házasság lelki és testí
egyensúlyát egyaránt felbontaná, súlyos krízist váltana ki. De nem kevésbé
sujtja a jószándékú keresztényeket az e vonatkozásban gyengéknek mutatkozók
fölött elhangzó egyházi elmarasztalás sem. .

Levélírónk valóban széles rétegeket
érintő, sokszor elhangzó problémát kí
ván világosabban látni, s kétségtelen
az is, hogy a múltban s tán a jelen
ben is akadna.kkissé elhamarkodot
tan, sematikusan nyilatkozó szakem
berek, kiknek véleménnyilvánítása az
érintettek számára Ieverően, nem oe
dig segítően, felemelően hat. tpp
ezért szerétnénk - az objektív tör
vény tiszteletbentartása mellett - a
kérdésben megnyugtató választ adni.

Köztudott, hogy az elmúlt néhány
évtized pápá! többször is, 'nyHatkoz
tak a keresztény házasság problémái
ról, kíemelve, mekkora érték annak
tisztasága, mégis a felvetett kérdést
kifejezetten nem említették. Többen
tán azt mondanák, hogy erre nincs
is szükség, mivel az általános alapel
vekből szükségképpen folyik a követ- .
keztetés, hogy az egyház ezekben a
kritikus esetekben abszolut önmegtar
tóztatást követel. E felfogás követői

arra is hivatkoznak, hogy mindazok,
kik önhíbáiukon kívül - bár kíván
tak volna - nem házasodhattak. szin
tén önmegtartóztatásban kell. hogy
éljenek. Egyetlen re~lis szemlélettel
rendelkező ember sem állíthatja azon
ban, hogya nem házas emberek hely
zete e vonatkozásban azonos a há
zasságban élőkével. Más feladatot és
problémákat jelent ugyanis az önmeg
tartóztató élet a magányosan élőnek,

és lényegesen más annak, aki felesé
gével, fériével él egy fedél alatt. Sőt,

Szent Pál tanítása egyenesen arra
utal, hogya házastársaknak hosszabb
ideie: történő önmegtartóztatása kísér
tésekhez vezet. S tán úgy megválto
zott volna az emberi természet, hogy
az, amit Szent Pál a házastársaknál.
mint természetes dolgot említ, neve
zetesen az együttélés meLlett hosz
szabb ideig csak kísértések árán meg-

valósítható önmegtartóztatást, az ma
nem jelentene hasonlóan súlyos prob
lémát?

Valóban, kétségtelen, hogy e prob
léma sokaknak jelent komoly gondot.
S 'természetesen elsősorban a jószán
dékú, gyakorló keresztényeknek. A lel
kipásztorok fígvelmét sem kerülheti
el, hogy számos keresztény férfi és IDŐ

épp a számára megoldhatatlannak lát
szó kérdés miatt marad hosszabb ide
ig távol a szentségektől, Minden jó
akaratuk mellett ugyanis a gyakorlat
ban megvalósíthatatlannak találják az
egyház által előírt követelményeket.
Úgy tűnik tehát, hogv a katolíkus egy
ház házassági moráljával híveit nem
hogy közelebb vinné, de elrrenesen el
riasztja a keresztény tökéletesség felé
való törekvéstől.

Mindebből természetesen nem az
következik, hogy az isteni törvényre
támaszkodó egyházi tanítás, az erköl
csi normák tévesek. Az etikai normák
zsinórmértéke ugyanis nem az egyes
emberek tényleges magatartása. Azt
azonban feltétlenül meg kell tenniük
az egvház hivatott tanítóinak, hogy
az erkölcsi előírások szellemét köze
lebb vi~é'k a hívek Ielkívtlágához,
azt helyesen magyarázzák, s ami a
legfőbb. lélekben, a szívek mélyén
arra benső igenlő választ ébresszenek.
A szóban Iorzó problémával kaoesolat
ban is legfőkéopen ezt a feladatot
kell a moralístáknak, a lelkipásztorok
nak elvégezniük.
trthető ugyanis, hogy a keresztény

házassági morál az e~ház tanításá
ban a maga ideális voltában nyílátko
2Jik meg. Azt a célt tűzi a keresztény
házastársak elé, mely felé törekedni
ük kell, melyet elvilea helyeselniük
kel,}, rnelvnek megvalósítása felé ko
moly erőfeszítéseket kell tenniük.
Döntő fontosságú tehát, hogy ezt a
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célt, feladatot a keresztény házastár
sak szem elől ne tévesszék, hogy
őszintén ígyekezzenek a célkitűzést

minél jobban megközelíteni, hogy va
lóban törekedjenek is e vonatkozás
ban a keresztény tökéletességre, Vég
ső soron minden egyes - magasra he
lyezett - erkölcsi normával kapcso
latban ez a keresztény ember feladata.

Köztudott azonban, hogy a célkitű

zés megvalósítását súlyos mértékben
veszélyezteti az emberi gyarló termé
szet. Ezt az esendőséget alázatosan el
kell ismemie minden jószándékú, a
jobb felé törekvő kereszténynek, mí
ként tette azt az Úr Jézus példabeszé
dében is amellét verő vámos. S tud
juk, hogy Krisztus nem a fennhéjázó
farizeust, hanem az esendőségét meg
valló vámost jelentette ki megigazult
naJk. Ha tehát a házasélet moráliát is
ebben a perspektívában szemlélné
mínden keresztény ember, akkor az
számára már nem elviselhetetlen ter
het jelent, melvtől nem tud szabadul
ni, mely míndíg és szükségkéopen le
felé húz. Krisztus példabeszédére gon
dolva ugvanís minden keresztény há
zastárs arra emlékeznék, hogy Isten
az alázatos. búnvalló lelkületet, a
gyarlóságából felemelkednt kívánó
akaratot kívánja szüntelenűl az em
bertől. Arra is gondolna továbbá,
hogy az emberi gvarló, esendő termé
szetet Isten lej:(alább oly jól ismeri,
mint maga a kü:zJködő lélek. E ~arló
ság ugyan nem mentesít attól. hogy
az ember komoly ! erőfeszítéssel ne
küzdtön e vonatkozáshan is az erköl
csi törvény megtartásáért. Kétségtelen
azonban. hogy ez az esendőség - ki
nek-kinek egyéni adottságai szerint 
csökkenti a b,'innek súlvossázát. A :ke
resztényerkölcstannak 1"l\Zszigorúbb
értelmezése mellett is megáll az a té
tel. hogy egy cselekedet, amely 3'1: ob
jektív normák szerínt súlyos bűnnek

minősül, bizonvos konkrét esetekben
csupán esendőségből származó töké
letlenségnek is számíthat.

A gyakorlati magatartás szerunont
jából. a gyakorlati rnérlegelés számá
ra tehát a következőket kell elrnon
danunk. Midőn a keresztény házastár
sak azt tapasztalják: elakadunk. ta
nácstalanok vazvunk ezen a ponton
- elsősorban Krisztus szavára emlé
kezzenek. "Ha ketten közü1pt""k egyet
értve kémek valamit a földön, meg
fogják kapni mennyei Atyánktól."

Minden természetfölötti felé forduló
kereszténynek, kiváltképpen azonban
a házastársaknak elsődleges erőforrá

sa kell, hogy legyen ez a Krisztus ál
taJ. tanácsolt magatartás. Kémi Istent
önuralomért. adott esetben pedig bo
csánatért. Buzdítaní egymást újra és
újra a szentségeknek, kiváltképpen a
bűnbánat szentségének mándig fel
emelő, mindíg új erőt adó használa
tára, A törvény objektív ismerete mel
lett azután szükség van helyes szub
jektív mérlegelésre is. Objektive 
mint ismeretes - az erkölcsi törvény
értelmében bűnös mínden, a házas
élettel kapcsolatos visszaélés, minden
az isteni és a természeti törvény el
len vétő aktus. Szubiektíve azonban
nem lehet ilyen kategórikus állás
pontra helyezkedni.

Súlyos személyes bűnről csakis ott
és akkor eshet szö, amíkor az ember
megfontoltan, tudatos szembeszegülés
seI fordul a természet, illetőleg az Is
ten által adott erkölcsi törvény ellen.
Másképpen kell azonban mérlezelní a
rosszat ezváltalán nem kívánő, azt
helytelenítő, de mézís csetlő-botló

gyarló embereknél, al(:irk tiszteli it . s
követésreméltónak itélik a hősies

erénv-vakorlatot, de alázatosan be
vallják, hosv csak ideig-óráig tu<iiáJk
azt megvalósítant. Az ílveneknek időn

kinti pillanatnyi "rövidzárlatR" an
nak a fiúnak esetével hasoraíthatö
össze, aJkinek anvia meghasvta: hat
órára haza kell jönnöd. A fiú jóaka
ratú gyermek, aId npk eszébe sem jut,
hogy szernbeszezültön anvía akaratá
VRI, mondván, hogv anyám kívánhat
tőlem, amit akar. én azt teszern. amit
jónak tartok. Mezvan tehát benne a
komolv szárnrll>k, hoev hat órára ha
zamegy. a játék heve azonban annvi
ra mázával T:H~<lr1ia, hozv nincs eTPie
azt me?feleló időben abbahagyni, jól
lehet időkő7hen eszébe jut a? anyai
filZYelmeztetés. Tudatosan hibá'7'ik te
hát, de nem a ,pRrancs m~gvet~MI,

hanem a iMéit örömén fakadó zvarló
sáabél. Hasonló eset nP1'l1 ~~r for
dul elólreresztény házastársakkal kan
csólatban is. Ismerik az ist...,i tör
vénvt, akaratukat mea kívániák haj
tani előtte, a szerétetnek egészen ter
mészet.es megnyilvánulásai azonban
magukkal ragadiák ók..t. Cselekvésüle
ugyan tudatos. annak súlvossága azon
ban rnessze alulmarad attól a maga
tartástól, amely eleve a "nem szol-



gálllk" lelkületéből fa.kad. Emberi
gyengeségből fakad az ilyen "rövid
zárlat", A tudatosságot ugyan nem
nélkülözik, de a kísértést, a rosszat
szándékosan nem keresik. Az ilyen
botlások mögött szinte minden eset
ben sorozatos erőfeszítések állnak,
amelyek Isten előtt feltétlenül érté
kesek,

A fenti hasonlat azonban még egy
esettel kiegészíthető. A fiú feltett el
határozása. hogy engedelmeskedik
anyjának. A játék hevében, lelkesedé
sében azonban - mínden s~~ndé1< nél
kül - elnézi az időt. Mídőn órájára
tekint, már látta, hogy elkésett. Hi
báiát mérlegelve ebben az esetben
leldeliebb a szükséaes fi,!!veloem. éber
séz elmulasztásáról beszélhetünk. Ha
sonló eset a házastársak életében
könnyen eliJ<-éo7.elhetö, A teliesen he
lyénvaló kölcsönös gvenzédséa-meg
nvílvánulások oly ,.ep"másra!eledtke~

zést" oJ<-o71hatnak, amelyben tán csak
a legutolsó tudatos níllanatban ébred
n~1{ rá, h0lO' az adott csailádi s7ituá
előban több itVermeket nem váldalhat
nak Természetesen óvakodni kell itt
mínden utólagos "jogos" önigazolás
tól. Míndazonáltal nem lehet ftltVel
men kívül hasvní - mint azt szárnos
szakíró m~~állapítia -. hogy ilyen
helyzet valóban előforduIhat s ezért

NAPLÓ
•

az adott esetben a szubjektív értelem
ben vett, tehát a rosszat megfontol
tan választó bűnös cselekvésről szó
sem Iehet.

Bár igaz, hozv az általános elvek
szerínt - leszámítva a laza lelkiisme
rétűek esetét - csakis azokról a bű

nökről kell az embernek a gyónásban
magát vádolnía, melyeket monálís bi
zonyossággal súlyos bűnöknek tart,
mégis, a keresztény házastársak he
lyesen teszik, ha a fentihez hasonló
problémákra vonatkozóan higgadt lel
kivezető tanácsát kérik.

Végezetül: míndaz, ki e téren hosz
szú időn át problémákkal küszködík,
az ne a bűnbe való visszaesés negatív
szemléletével terhelten hordozza az
élet súlvát, hanem az alázatosan bú
nét valló vámos 'lelkületével kerüljön
úira és újra közelebb Istenéhez. Gon
dolion Szent Pál szavaira, aki a fi
Iiooiekhez így ír: "Nem mintha már
elértem volna (célornat) és tö'kéletes
volnék, de futok utána. hogy magam
hoz ragadtam, mert már Krisvtus Jé
zus is mazához ragadott ... Felejtem.
ami rnőgöttem van s az előttem lévő

után irugaszkodom. Futok annak a hi
vatásnakiutalmáért. amelyre Isten
fölülről hívott meg Jézus Krisztus ál
tal."

SzemUIY András

AQUIN6I SZENT TAMÁS AZ ÚR JÉZUS MEGTE...STESűLÉSÉRŰL. A
karácsonyi ünnepkörben lévén, bizonyára érdekelm fop; minket, hegy Aquinói
Tamás, a .Jegtudósabb szent" és a .Jegszentebb tudós" mílven gondolatokat
vet fel életművében, a Summa Theologica-ban Jézus Krisztus megtestesüle
séről,

Első kérdése: megfelelő volt-e Istennek testet öltenie? Minthogy Isten
természeténél fogva lényegileg maaa a jóság - hangzik felelete - és a jó
eszméjéhez tartozik, hogy másokkal közölte magát, nyilvánvaló, hogy illett
mazát kÖ7..ölnie teremtménveível ; ez a közlés a legnagyobb fokban a megtes
tesülés művében teljesedett.

Szent Tamás második kérdése: szükséges volt-e az emberi nem megvál
tásához az Isten Igéjének megtestesülnie ? Felelete: Isten emberi test felvé
tele nélkül is megválthatta volna az emberi természetet. János evangéliumá
ban olvassuk: "úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy rrríndaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Ebből

úgy íátszík, mintha szükséges lett volna a megtestesülés az emberi üdvösség
érdekében. Ezzel szemben az az igazság, hogy Isten az ő végtelen hátadmánál
fogva nemcsak a megtestesülés művével, hanem másként is megválthatta vol
na az emberi nemet. Egy cél érdekében kétféleképpen lehet vadamí szükséges.
Egyik módon úgy. hogy nélküle a cél el nem érhető, például az emberi élet
fenntartása étel nélkül nem lehetséges. A másik módon úgy, hogy általa köny-
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nyebben és alkalmasabban lehessen eljutni a célhoz, például az utazáshoz 'jó.
ha V8iI1 ló, de másként is utazhatunk. Az első értelemben az emberi természet
megváltásához a megtestesülés nem volt szükséges, mert Isten más módon is
megválthatta volna az embert. A második értelemben viszont szükségesnek
keH mondanunk a megtestesülést. mert mint Szent Agoston is írja, emberi
természetünk javítására és nyomorúságunk gyógyítására aíkalmasabb mód en
nél nem képzelhető.

Harmadik kérdés: vajon Isten megtestesült volna-e, ha az ember nem
vétkezik? Jóllehet Isten akkor is megtestesülhetett volna, ha nincs bűn 
feleli Szent Tamás -, mégis helyesebb azt mondanull'l'k. ha az ember nem
vébkezi!k, Isten nem testesült volna meg. Szent Tamás utal arra, hogy a Szent
írás mindenütt az ember bűnét jelöli meg a meztestesülés okának. Meg kell
je/tyezmÜDk, hogya kérdés ma is nvított a hittudósok között, akiók EIItéTŐ né
zeteket vallamak. Egyesek azt állítják, !hogy ha az ember nem vétkezett volna.
Isten akkor is megtestesül. rnert a melrtestesüléssel nemC"'l~ a megváltást cl>
lozta Isten, hanem tanításokat is akart általa nvúttarrl. Mások a megtestesü
lést 'j{Ö7-vetlenül a bűnnel hOZ7.ák öss7..efÜl!gésbe. Szent 'I'amás inkább 1'17. utóh
bíak véll~ménye mellé ántftható. Először ugyan mindkét véleméuvt ~ormán
valószínűnek tartotta, később azonban az utóbbit tekintette érettebbnek.

Szent Tamás következő kérdése: vajon Krisztus meatestesülése fői\{ént az
eredeti, vaI'tY proil!' a rettbeli, személyes bűn orvoslásáért történt-e? :Felfo
gása az, hogy jóllehet Krísztus minden bűn megszüntetéséért jött a világra,
mézís fókoént az eredeti búnt kívánta eltörölni. Az a bűn ugyanis, amely az
egész emberi nemet megfertőzte, nagyobb annál a bűnnél, amelyet az egyes
személv követ el. Szent János frja: "Ime az lsten Báránya, Ici elveszi a világ
bűneit." Beda ezt úgy magyarázza, hogy a világ bűne az eredeti bűnt je
lenti, mely az egész emberiség kőzös bűne. Szent Tamás azonban azt is állít
ja, hogy Krisztus nemcsak annak a bűnnek eltörlésére jött a világra, mely
az utódokra eredeti bűn formájában száll át, hanem azoknak a bűnöknek:

eltörlésére is, amelyek később halmozódtak fel.
A következő kérdés, vajon megfelelő (lett volna-e Istennek testet öltenie

a világ kezdetétől? Látszat szerint úgy lett volna megfelelő - válaszolja
Szent Tamás -, mert a megtestesülés lsten végtelen szerétetéből folyik, a
szerétet pedig nem késlekedik a szükséget szenvedőknek segítségére menni.
Minthogy azonban a megtestesülés műve az eredeti bűn eltörlése általI főként

az emberi természet gyó~tására irányul, azért nem lehetett megfelelő Isten
megtestesülése a bűn előtt az emberi nem kezdetén. Orvosságot ugyanis csak
a betegnek adnak, mínt az Úr Jézus mondja is: "Nem szükséges az orvos az
egészségeseknek, hanern a betegeknek" (Mt. 9, 12). Szent Tamás felteszi az el
lenkező kérdést is, vajon a megtestesülést jó lett volna-e a világ végére ha
lasztani? Erre is felhozhatók érveik. 19y például az, hogy míután a megtes
tesülés ideje az irgalom ideje, inkább a világ végére illett volna. Továbbá,
hogy az emberi nem üdvösségére Krísztusnak egyszeri eljövetele is elég lett
volna, s miután Krisztus, a világ végén úgyis eljön, nem szükséges, hogy két
szeresen történjék valami, ami egyszerre is megtörténhet. Szent Tamás mégis
amellett van, hogy amint nem megfelelő a megtestesülés a világ elején, nem
megfelelő az sem, hogy elhaiasztődiék a világ végére. Főképpen azért nem 
mondja Szent Tamás -, nehogy lsten ismerete az emberben teljesen kialud
jék. Egyébként pedig az adakozónak hatalmába tartozik, hogy míkor és mí
lyen foikban akar irgalmasságot gyakorolni.
• Aranyszájú Szent János a szentírásnak ezzel a helyével foglalkozva: "Nem
azért küldötte Isten az ő FIát a VÍI1ágba, hogy elitélje a világot, hanem, hogy
üdvözüljön általa a világ" (Jn. 3, 17), szintén oda következtet, hogy teljesen
érthető Krisztusnak két eljövetele. Az első azért, hogy megbocsássa a bűnö

ket, a második, hogy ítélje a világot. (Jurányi György)
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A PÁPÁK UTAZÁ~AI. Henry Fe8quet, a Le Monde zsinati tudósít6ja
mondja el, hogy a Rómába küldött újságírók egyszeruen nem akartak himli a
fülüiknek, míkor -a zsinat második ülésszakának a végén bejelentették a Szent
atya szándékát, amely szerínt 1964. j8Jl1uáir 4-e és 6-'8 között zarándokként
meglátogatja a Szentföldet, végigiárja az üdvözítő életének színterét, Palesz
tina szent helyeit. "Először míndenkd azt kérdezte - írja F1esquet - jól ér
tette-e a 'bírt."

A feltűnés, amelyet a hÍT kiváltott, mindenképpen érthető, AIkár a tör
ténelem távlataibó! nézzük, akár a: jelen problémákat tekintjük, amelyek vele
kapcsolatban felmerül tek, akárpedLg a jövő szempontjából vizsgáljuk, min
denképpen rendkívüli, nem egy vonatkozásban egyedül álló esemény VI. Pál
pápa szentföldi zarándoklata.

A pápa a katolíkus hívők százmilliói, de az egyházon kívüli viJág sze
mében is "personnage sédentaíre" - helyhez kötött szeméívíség, aki valósá~
gal foglya udvarának és egy "protocole tatillonv-nak, aprólékos, a legkisebb
részletekre és ármyalatokra is végtelenűl kényes protokoflnak. A pápa fogad,
kihallgatásokat ad, de még a: zsinatolkat is székhelyére hívják össze az utolsó
száz év folyamán. VI. Pál rnost széttörte a pápák évszázados zártságát, elhagy
ta nem csupán a Vatikán államot, amelynek szuverén !eie, de tovább ment
annál is, amit előde, XXIII. János tett meg, Illetn csupán olasz ke~helyre uta
zott el, eLhagyta Itáliát is, átrepülte a ten~t, hogy olY18lll területre szállfon
le, amely a Föld egyik nyugtalalll pontiának számít, ahol~ béke sincsen,
hanem csupán egy gyakran megsértett fegyverszünet tartja féken a felszított
indulatokat,

VI. Pál pápa szentföldi útjának igazi je1en~e - amínt azt Franccis
. Bedarida kítűnően- érzékelteti abban azáttekintésben, amelyet az út kap
csán a pápai utazásokról a Témoignage Chrétien-ben adott - történeti távla
tokból tűnik ki igazán. A páDák utazásainak történetében három szakaszt kü
lönböztethetünk meg. Az első az ókor és a középkor egyháztörténetét foglalja
magába, az avignoni "fogságig".

Az ókorban és a 'középkorban a pápa egyáltalán nem volt az IS mozdu
latlan szernélvíséa, amilY€llllllek nemzedékünk ismeri. Igaz viszont, hozv a
Szentföldre mindössze ezv jutott el a 264 kőzül, a leselső. Szent Péter aoostol,
aki nem csunéngaltleaí halászként, majd az üdvözító oldalán, végül pedi~ az
apostoli ezvház feieként járta Palesztina úti ait, hanem visszatért oda e~S7.er

Ill~ R.ómából is. Igaz, nem ÖII1'ként tért vissza, hanem száműzöttként, azután.
hogy Claudius császár 49-50-ben kitiltotta birodalma fŐV'árosából a zsidókat
és a keresztényeket.

Az egyház felszabadulásával és a kereszténység hivatalos vallássá nyilvá
nításával ikezdMnek meg apánák oIlvan utazásai, amikor az egvft1áz feielként,
rnéltóságuk teliében ha/tYiáJk el székhelyüket, az Örök Várost. ~bbször a
keletrómai biorodalom fejével kell találkozntuk. Hitviták. egyházCe/tYelmi és
eltYházpolitikJai kérdéseik üsvében kell velük t~yaláso!kat folytatniuk. fogy
latosatta meg Szent Ince Honorius császárt 409-ben Ravennában, Hormisda
Teodorikot ugvancsak Ravennában 518-han. Persze. elvan utazásokat is felie
gyez a történelem, mint Szent L""6. ;aki Attila elé vonul 452-:ben. hogy meg
mentse Rómát. I. Justbntanus kelet-római császárt három pápa látoJ;catja meg
Konstantináoolyban: Szent I. János 525-ben, A~apitlls 535"'ben és Vigilius 546
ban. De feljegyez a történelem Konstantinápolyban tett oáoai Iátogatást
még 710-ből is. amikor KOOS~'Tltjlll pápa íeleník meg II. Justinianus kedvéért
a nagy keleti fóvárosban. A VIII. században egyik lelPl1ozgé'konyabb elI;Vházfő

egyébként zakariás pápa, aiki Tel1IlÍbe, Ravennába, Paviába és Perugiáioo lá
togatott el 742, 743 és 750 folyamán.

Amíkor a keleti kereszténység egyre jobban eltávolodik IS nyugatítél. s
.ahogy a nyugati kereszténység életében egyre nagyobb szerepet játszanak IS

francia királyok és a német császárok, nyugatra és északra tevődik át a pá.
pai utazások színtere. Részben Itáliában, de a félszigeten kívül is nem egy
szer kell találkozniuk Európa új uraival és irányítóival. hozv közös kezde
ményezéseket vagy vitás kérdéseket tárgyaljanak meg velük. Ilyen céLból uta-
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zik PipiJnhez III. István 754-ben és IV. Ist'VláJn 816-ban, Frank Lajoshoz IV.
Gergely 832"ben, Kopasz Károlyhoz VIII. János 877-ben.

Különösen mozgalmas a pápák élete az invesztitura körüli küzdelmek
korában. Persze, tévedés volna azt hinni, hogy csak kifejezetten politikai,
egyházpolátíkaí kérdéseik míatt mozdulnak ki székvárosukból aikorszak pápáí.
Utazniuk kell a Cluny által megindított reformmozgalmak és törekvések által
felvetett ügyek miatt is. IX. Leó két ízben is, 1049-ben és 1055-ben megjárta
Franciaországot és Németországot. hogy személyesen részt vegyen ottani tar
tományi refonm-zsínatokon és személyes jelenlétével ösztönözze a reformren
deletek végrehajtását. Ugyanilyen okokból látogatott el a német birodalomba
II. Viktor pápa is 1037-ben.

Az invesztitura iharcokJkal kapcsolatos pápai utazások közül legismertebb
VII. Gergelyé IOn-ből, amelynek során Canossa várában lejátszódott IV. Hen
rik német-rémai császár "kanossza járása", megalázkodó meghódolása a pápa
előtt. Utazott azonban nem ilyen díesőségesen is VII. Gergely, mert később

menekülnie kellett s 1085..,ben számkivetésben halt meg Salemőban. Nem volt
az egyetlen az Invesztitura harcok pápáí közül, akínek ez a sors jutott osz
tályrészéül. Ugyanígy menekült V. Henríik elől II.. Gelasíus pápa C1.u:nybe, hogy
ott is haljon meg 1119-ben. Ugyanitt keld megemlíteni III. Sándor pápa uta
zását is, aki 1177-lben I. Frigyescsás1Já:r:tral Velencében folytatott béketár
gyalásokat.

Voltak a pápák utazásainak egyeb okai is. II. Orbán 1095-lben szülőha

záiában, Franciaországban azért tesz körűtat. hogy az első keresztes háború
érdekében prédikáljon és buzdítson. S hogy nem csupán ilyen harcias vagy
politikai célok bírtáJk a kor pápáít a Rómából való lcímozdulásra, bizonyítja
IV. Ince megjelenése 1245-ben Lyonban a XIII. egyetemes zsinaton és X.
Gergelyé 1274-ben ugyanott a XIV. egyetemes zsinaton. Utóbbinak útja már
a pápák hetvenéves franciaországi tartózkodásénak, az "avignoni fogságnak"
az előjátéka. Az avignoni fogság 1306~ban kezdődött, amikor V. Kelemen pá
pa egész udvarával Francíaországba vonult. Az avignoni pápák közül az egy.
V. Urbán látogatta meg Itáliát 1363-ban. A hetvenéves francíaorszégí tartóz!ko
dásnak XI. Gergely vetett véget, aki 1376-ban udvarával együtt újból vissza
tért Rómába.

Eddig, 1376-ig tartott, amint Fll'aal~ois Bedarída Irja, a pápai utazások
történetének első szakasza. A második szakasz négyszáz esztendőt ölel fel,
az avígnont fogság végétől 1870-ig, az egyházi állam megszűnéséíg. A rene
szánsz, a reformáció, az uralkodói abszolutizmus és a forradalmak korszaka
ez. A pápa mozgása egyre nehezebbé válik. Az európai államok egy részében
a katolicizmus legteljebb csak megtűrt vallás, ha ugyan nem üldözik, mint
például Angliában. Az ilyen országokba tehát ezért nem teheti be a lálbát a
pápa. De nem volt könnyebb bejutnia katolíkus országokba sem. Ezekben
abszolutisztikus monarchíák uralkodnak, amelyek rendkívül féltékenye!k a ma
guk előjogaira. Azt se tűrik meg, hogya pápai bullállm.t és enciklikákat kí
hirdessék az uralkodó engedélye nélkül. Hogyan tűrnének meg ilyen körül
ménye!k között például olyasmit, hogy a pápa megjelenjék egy tartományi
zsinaton?

Hozzájárul a pápa elszígetelődéséhez, utazásainak szinte lehetetlenné vá
lásához az egyházi állam léte is. A pápát egyre inkább úgy tekintik, mint az
egyik itáliai állarn fejét, .aJki kibogozhatatlanul bele van keverve a :félszigJet
politikad problémáíba, szövetségeíbe és ellentéteibe. A velencei köztársaság,
vagy a nápolyi királyság éppenúgy belügyeibe való beavatkozásnak tekinti,
ha a pápa Intézkedni Jáván a területükön múködő egyházi szervek, az ott élő

hívek ügyében, mint akár a francia király vagy az osztrák császár.
Az a tény, hogy a pápa az egyik itáliai állam feje, kihat környezetének

szellemére is. A pápai udvar, a benne résztvevő nemesség révén, sok szokást
és vonást átvesz a korabeli monarohiák udvari rendjéből. Túlságosan nehéz
kessé és merevvé válik ahhoz, hogy a pápa könnyedén mozoghasson a világban.

A XVI. században még aránylag mozgékony a pápai udvar. II. Pius meg
fordul Bolognában 1529-ben és MaJl"SeiUeben 1533-ban, III. Pál Savonában
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1558·ban, Luccaban 1541-ben, VIII. Kelemen Ferrarában 1598..ban. A XVII.
és XVIII. századhan alig fordul elő komolyabb pápai utazás. Amíkor a XVIII.
század végén újból feltűnik az utazó pápa, Európában már feszülnek az új
erők, hogy hamarosan elsöpörjék a feudális alapokon felépülő társadalmi ren
det. A század legnevezetesebb ,pápai utazása VI. Pius látogatása Bécsben II.
József császár udvarában 1782·ben. Ugyanez a pápa nem egészen két évtized
múltán 1799"ben fogolyként hagyja el Rómát. A francia dírektóríum foglya,
amely Valeneebe száműzi őt. Itt hal meg ugyanazon évben. Utóda, VII. Pius
két nevezetes utazást tesz meg: 1804-ben Párizsba, hogy résztvegyen Napoleon
megkoronázásán, 1809-ben Savonaba, majd Fontaíneoleauba, mínt ugyanan
nak a Napoleonnak foglya.

Az átalakuló világ erői nem állnak meg az egyházi állarn határán, de
még a Vatilkáln kapujában sem. IX. Pius ·az 1848-49-es római forradalom ide
jén menekülve hagyja el székhelyét és palotáját. Ugyanez a nagytehetségű

és rokonszenves pápa huszonkét esztendő múlva, 1870~ben önkéntes fogságra
veti palotájában önmagát és utódait, tiltakozásul, hogy Vi1ktor Emmanuel csa
patai felszámolték az egyházi államot és az egységes Itáltához csatolták Ró
mát, A folyamat, amely az avignoni fogság után kezdődött s amelynek során
a pápa egyre mozdulatlanabbá vált, logikus kifejlettel ért véget: a pápa ön
kéntes fogoly lett.

A történet azonban nem áll meg, az egyház története sem. Bármennyire
is azt hitték egyesek - jóbarátok és ellenfelek -, hogy az egylházi állam
megszűnése a pápaság halálát jelenti, 1870 nem csupán a régi. világ végét,
hanem egy új folyamat kezdetét is jelzi.

A világosan látó elmék a vatikáni fQg.Ság éveinek előrehaladtával egy;re
tisztábban ismertek fel, hogy ez az állapot nem tartható fenn sokáig az egy
ház súlyos kára nélkül. Az elzáekózás és a merev ellenkezés nem csupán a
pápa legközvetlenebb működésének .közegét, az olasz katolikusokat hozza ne-'
héz helyzetbe azáltal, hogy szűntelen összeütközést támaszt egyházfegyelmük

.és hazafiságuk között, de a pápaság renderetlen közjQgi. helyzete lehetetlenné
teszi, hogy a Szentszék érintkezzék a világ Irányító tényezőtvel. a külöIlJböző

országok kormányaival. Már XIII. Leó kereste a Iehetőséget, hogyan rendez
hetné az e,g)"ház viszonyát '3. fiatal olasz állammal, hogyan állíthatná helyre
a pápa szuverenítását.

A probbémát azonban csak az 1929-es laterán-i egyearnény oldotta meg,
amely ténylegesen biztosította a pápa szuverenítását, anélkül, hogy a pápá
nak vállalnia kellett volna vele egy nagyobb kíterjedésű és nagy számú alatt
valóval biró egy'há~ állarn kormányzásának terheit. A lateráni egyezmény ál
tal felállított Vatikán állam terütete nem éri el a fél négyzetkilométert sem,
de ennyi éppen elég a Szeritszék számára ahhoz, hogy teljes függetlenséggel
rendelkezzék és az egyház és a leiJkek ügyeinek intézésére igény.be vegyé a
diplomácia eszközeit is.

A lateráni egyezm.ém.y korszakaJikotó Iépés az egyház életében, azonban
csupán jogilag szüntette meg a pápák önlkéntes helyhezkötőttségét, A követ
kező rnozzanat, hogy a ,pápa valóban kí is mozdulion a VatikáJnból, meg is
kezdje utazásaít, harminchárom, illetve harmincöt esztendeig váratott magá
ra. Az első gyaJkorlati lépést XXIII. János pápa tette meg, amikor 1962-<ben
elzerándokclt Lorettóba és Assisibe. A kaput, amelyet kinyitott, utóda VI. Pál
pápa tárta szélesre mostani szentföldi zarándoklatával.

Az utazás helyének megválasztása éppen olyan mély értelmű, mínt ami
lyen rnerész, Akár Lourdest, akár Fatimát választja első útja céljául, sokkal
több lett volna benne a politikai tehertétel. Azt a tényt, ho-: Krisztus hely
tartója meglátogatja a helyeket, amelyeket Krisztus születése, szenvedése, ha
lála és feltámadása által szentelt meg, a legkönnyebben fo~dhatják el világ
szerte rníndenütt katolikusok és nem katolikusok, egyházak és államok. Bízo
nyos persze, diplomáciai előkészítés is kellett hozzá, hogy a pápa az arabok
és zsidók kÖZJÖtt megosztott Szentföldön megjelenjék. Jeruzsálemet, mínt tud
juk, szöges drót vágja iketté. A városnak Krisztus megszentelte helyeit, az
egy Coenaculum, vagyis az Utolsó Vacsora terme kivételével, az arab részben



talá.1'haták. Jordániában van Betlehem is. Visront Izraelhez tartozik Názáret,
Kafarnaum, Kána, a Tábor hegy. Másfelől azonban ez a megosztottság meg
is könnyítette a pápa útját. A Szentatya igy nem egy "országba" utazott, s
utazásával nem foglal állást semmiféle politikai kérdésben és vitában.

VI. Pál pápa szentföldi utazásának a [elentőségét ebben az egyháztörténeti
távűatoan értékelhetjük igazán és helyesen. Véget ért vele egy períodus. Ami
dőn a m.ásodiik vatikáni zsinaton az egész egyház elindul az "aggiornamento",
a ,korszerűsödés felé, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését a mai
világban, a pápa is szakdt az utóbbi évtizedek, sőt évszázadok mozdulatlan
ságával, visszaállítja a régebbi, ősibb pápai magatartást, amikor Szent Péter
utódaí többet mozogtak, utaztak, hűen Péter és Pál apostolok, főképpen pe
dig Jézus magatartásához, aki szüntelenül rótta Palesztina útjait, hogy ta
nítson és jót cselekedjék. A pápák a vatikáni fogság utáni utazásaikon immár
nem politikusként, hanem zarándokként mutatkoznak be a világ és a kato
likus<Jlk százmilliói előtt. Jelz.ik ezzel, hogy Krísztus útjain akarják vezetni
azokat, aikiik a keresztény hitben keresik az emberi élet értelmét. (SinTOO Ferenc)

AZ OLVASO NAPLóJA. ~lő kőltőről1 írni a krítikusnak többnyire olyan,
mínt egy dialógus. Amit a költőről és művéseről mond, félig-meddig a költő

nek is mondia, a kőltónelk is szánja. Halottról szólni más; a Jo.iti'kus, aszta
lánál, tolIát fogva, vagy irógépe mellett, nem a figyelő másíkat képOOli ma
ga elé, amint helyesel, rosszall, bólint vagy homlokát ráncolja, hanem he
lyette valami mást: szígorúbbat, hídegebbet. némábbat. személytelenebbet. Az
irodadomtörténetet. Azt, amihez immár mínden sorunk. amit a költőről leírunk,
"adalék" lesz, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egy-egy vonása így, vagy amúgy
rögzödjék meg a jövő száméra. Ha egyoldalúan kíemelünk valamit, valami
másnak talán akaratlanul is a rovására: másfelől esiik a fény az arcra, s a
más megvilágítás esetleg egész kara'kterét módosíthatja, ráadásul akkor, ami
kor a költőnek írnmár nincs lehetősége rá, hogy az értelmezés, vagy a meg
~gítás tévedéseit, önkényességeít, vagy csak egyöldalúségaít komgálja.

Elnézem az AZdás· élén SíIk SáJlldor aroképét: lám, úgy Iátszsk, még az
érzéstelenül és szenvtelenül objektív lencse is tévedhet! Sokáig kell szembe
néznem e képpel, míg hirtelen meg1hőkkentő szígora mögött fölfedezern a
szemben az ismerős rnelegséget, s az ajk látszatra mereven komoly vonásában
azt a míndíg ott lappangó, s míndig elnézesre kész mosolyt, mely míntha
ilyesmit mondott volna: - Sokat ugyan nem tehetünk, de azt a keveset, amit
tehetünk, tegyülk egész szívvel., egész emberséggel. Egész leLkisége benne van
ebben.

Nem tudom, mások hogyan fogják majd megfogalmazni, értékelni, magya
rámi azt, aminek megfogalmazása, értékelése és magyarázata fölé azt fogjálk
círnül írni: "Sík Sándor spírítualítása", Lesz egyáltalán, aJki éveket és energiát
szán majd egy ilyen munkára? Nem tudom: azt hiszem, nem jogtalan bennem
az az aggodalom, hogy rnínt a magyar vallásosság történetének annyi nagy
alakjával történt: itt is több lesz a szó, mint a tett, s hagyjuk majd szép,
hímes, kegyeskedő szélarnokban elpárologní azt,amit először kutatní, azután
rögzíteni kellene, a magunk és a jövő hasznára. Mesterének, Prohászkának
nagyságáról és jelentőségéről is nem sokkal többet beszéltünk-e, esetleg üres
frázísokban, s nem a kelleténél jóval kevesebbet törődtünk-e vele, hogy egyé
níségét, tanítását, vadlásosságát ígazi mivoltában kdelemezzük, megfogalmaz
zuk, és mítosz helyett hozzáférhető, serkentő értékünkként tudatosítsuk val
lási életünkben, meg a magyar spiritualitás történetében?

AJki forrásoikat keresne a munkához, legbővebben Sík Sándor évről-évre

tartott konferencia-beszédeinek sorozatában találna: ezekben a maguk nemé
ben pálratlan konferenciáIkJban, melyek vázlatokban, gyorsirásos jegyzetekben
maradtak fenn hagyatékában, s egyík-másík maga-átnézte és gondozta nyom
tatott szövegben, a Vigilia évfolyamaiban. Halálos és jóvátehetetlen mulasztás
volna ezt a kincset nem közkinccsé tenni: nem mínden lehető módon gondos-

• S7JeI1t István Társulat kiadása. Budapeli" 19G1l.
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kodni róla, hogy ez az állandóan időszerű üzenet és tanítás necsak elhangzott
légyen, hanem változatlanul tovább is hangozzék.

Miért mondom ezt, éppen hátrahagyott verseiről szólva? Azért, mert úgy
vélem, minden alkalmat meg Ikell ragadni annak hangsúlyozására: Sík Sándor
a le11tiélet, spi.rituélllitás kivételes mestere volt, új, korszerű utakat tárt föl, 8
a maga keretei és 'körülményei közt - mai és magyar áttételben - valami
olyasféle mUlllikát végzett, olyasféle keresztény magatartást kezdeményezett,
olyasféle spírttualításra nevelt, amínőt s amilyenre- a maga idejében, a maga
keretei és körülményeí kőzt az a Szalézi SZIe'1lt Ferenc, akdt egyik kedvelt
1e1Jki mesterének valilott, s akinek korszakalkotó "bevezetése a jámbor (illetve
egyszerűen CSaIk vallásos) életbe" nagyrabecsült olvasmányai közé tartozott.

Lehet, hogy ez az utalás Szalézi Szent Ferenore egyese'k - kivált talán
hivatásos teológusok - szemében vakmerőségnek fog tetszeni. Mégsem vak
tában és felelőtlenül beszélek, hanem a "tények": Szalézi Szent ferenc, vaila
mint SEk Sándor, illetve ,,spiritualitásuk", továbbá a 'kettejük spiritualitását
összefűző kapcsolat ismeretében. S ezt egyébIként legyen szabad szerény "adat
ként" is mondanom (ama reménybeli Sí1k Sándor-kutató számára): amennyire
ő maga ismételten is, és prózában, versben, szószélken egyaránt elismerte
Prohászkától való szellemi "származását", épp annyira figye1emmel kell nyo
moznunk nekü.n'k azokat a nyilvánvaló szálakat, melyek le1Jk:iségét - amit élt,
és amit tanított - SZélJlézi Szent Ferenchez és a benne tetőződő ,,keresztény
humanizmus" hagyományához kapcsolják. Harmadikul, Prohászka és a Filotea
szerzője mellett, Newman kardinálist említeném, jelzésül arra, merrefelé kell
- sejtésem szerint - ennek a konfereneia-beszédekben lefektetett Jlelkiség
nek, a mai, korszerü, korunkban élő, magyar keresztény magatartás "iSkolá
jának" a for.rásvidékeit keresni.

De nem vagyolk sem teológus, sem egyháztörténész, és nem szeretnék az
illetéktelenség ,gyanújálba, meg a kéretlen prókátorkodás vádja alá kerülni.
Amit mondtam, CSaIk azért mondtam, mert 1kiImondására késztetett egyrészt
leLkiismeretem, másrészt az a hála, amellyel Sík Sándornak ezen a téren is
tartozom, nem ugyan mínt "lelki gyermeke", hanem mint olyan volt rmmka
társa, s ha szabad azt mondanom: barátja, akit megtisztelt vele, hogy a maga
végtelenül fínom és ezerény médján efajta gondolataival és tájékozódásaival is
megísmertessen, ki tudja nem annak az utánozhatatlanul tapintatos lelJti peda
gógiának a szándékával-e, amely ...... akiIk ismerték, tudták, mert tapasztal
ták - valóságos rnesterműve volt a. legszebb erények egyikének, a "discretio"
nak.

,Mindezek után Tá kellene térnem poszthumusz kötetének, az Aldásnak az
ismertetésére: e kötetére, mely halálos ágyán egyi!k utolsó öröme volt, holta
után pedig költészete kedvelőinek valóban az, aminek címe vallja: áldás. De
mi Iényegoevágót tudnék mondani "öregkori" költészetéről azon felül, amit
annak idején, hetvenedik születésnapját ünnepelve már megpróbáltam jól
rosszul elmondani "az ősz dícséretének" Iírájáról, 1959 februárjában, a Vigi
liában? Nem volna értelme ugyanazt, legföljebb más fogalmazásban, üíra el
ismételni. Próbáljak valamidiéle "irodalomtörténeti" becsvágyú portrét, arc
képvázlatot rajzolni róla? Utalok arra, amivel kezdtem: hogy az egyoldalú
megvilágitásnak megvannak a maga veszélyei, s egyetlen, sárontúli kötet fé
nyét vetíteni egy jó félévszázados pályára vajmi kockázatos lenne. Nem sze
rétném a magam mesterségében megismételni a fénylképezJŐ lencse akaratlan
tévedését; nem szerétném azt a téves Játszatot kelteni, mintha ez az "őszt
dicsérő", világtól-búcsúzgató, világot még egyszer leltárba szedő költő volna
az egész, a teljes SEk Sándor. Egy pályakép pedig, ·bánnily sommás legyen is,
aligha fér el egy recenzió keretei közt. Inkább csak megjegyzésekire szorít
kozom hát, amolyan tallózás-félérej mégpróbálok rámutatni egy-egy jelen
ségre, mozzanatra, színre, ösvényre, amely nekem föltünt, s amely talán Itt
ott megéri, hogy az olvasó (s talán az is, aki Sik Sándor !költészetének alapos,
részletes, Irodalomtörténeti fölmérésére készül, mert talán szabad remélnünk,
hogy készül valaki) - figyelembe vegye, s elinduljon a jel~ nyomán.
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N€IIl1 hiszem, hogy aki ilyen szándékJlml vágná neki a költészet birodal
mát fölkutatnL sok olyan tiszta, érett, őszi-verőfényes öregkori Iírát találna,
amilyen Sik Sándoré. Ezt érzem legzamatosabb termésének, művészileg a
leggazdagabbnak. emberileg is a Iegrnélyebbnek; a világból is talán ez tük
rözi a legtöbbet és azt hiszem a legszebben. Míndenkinek, aki szeretí a verse
ket, van egy belső vers-lk:incsesik.amrája, polcokkal, fiókokkal, Iádíkákkal ; én
ott tartok-őrzök magamban Sik Sándor "őszilkéiből" egy maroknyit az ó nagy
mesterének, Aranynak az "őszdikéi" közelében. Azt az őszi ragyogást, amely
ezeken játszik, az arcán is Iáthattarn, egyéniségéből áradni is észlelhettean,
s olykor egyenest ,,3 tett színhelyén", kedves Klotildlígetén, vagy a Mát
rában, ugyanazon a Bagolyírtáson, mely nekem is Ikedves helyem, s hol napi
sétánlk vitt az ő m.átrai verseinek tájain, az ő Tera nénijének ikis faluszéli
háza mellett, a "háll"om-falu-temploma" alatt, mely "égbeszúró háromszög fej
jel" áll felhők alatti senkiföldjén. Megvallom. közben nem igen gondoltam
arra, ami rnost, az Aldás olvastán föl-fölmerül bennem: hogy egy iklicsit talán
"túljátszotta" ezt az öregkori, érett egyensúlyt és mosolygós vderűt; míntha
védekezett volna vele, leplezte volna vele - télllán maga elől is? - egy-eg,)o
belső viharát, sebét, fájdalmát, szorongását, vagy, és lehet, hogy ez még való
színűbb: minket akart kimélni, nekünlk csak a napos oldalt mutatva, és ma
gának tartva meg, a maga benső csöndjében őrizve-titkolva azt, ami vihar,
zaklatottság, árnyék. Rejtette, vagy legföljebb ha transzponálta, mínt a Kp
resztút verseíben, ahol az "én" mintegy a bűnös, vagy bűntudatos, a szenvedo
Krísztussal szenvedő, szenvedő Krisztust száno Emberiség örök témájának
általános alany Énjévé válik. Nyert volna ILrája, ha annak is hangot ad, amit
elhallgatctt? Ha nem tartózkodik gyöngéd tapintattal attól, hogy részvétet
keltsen, ő, aJki mindenki iránt csupa részvét volt? De tehette-e volna az el
lenkezőjét, teljesebb lírai kltárulkozással: a pap, alkinek, ha költő is, hivatá
sánál fogva morálís példát kell adnia? Kérdések: - egyáltalán a papkö1tő

szinte egzisztenciális súlyú kérdései, problémái. Hátrahagyott verseinek egy
egy darabja, esetleg csak egy-egy hangja veti most föl előttem öket. A for
dított Jónás próféta például, talán valami szótlan utalással is Babits Jónására
- és ezzel a záró szakasszal, melynek szorongatóan tragikus ízét csak most
érzem ígazán:

Siess, Uram, ne késlekedj sokat,
Mert halálosan fáj és fojtogat
Ami belőled bennem fúl: az ének.
Ű engedj énekelnem Ninivének!

Amit vállalt, hivatalt, szerétetből és kötelességből, a maga csonkításéra
kellett vállalnia: a költőtől vette el, amit másokért és más munkálknak áldo
zott. Néha, inlkább humoros zsörtölődéssel, panaszolta is; úgy panaszolta,mint
ha eleve elejét akarná venni, hQgy netán komolyan ve,g:yülk. S most itt ez a
vers, tanúsítva, mílyen fájdalmat nem vettünk észre. S mekkora lehetett a
költő belső szenvedése, ha csak ennyit is kimondott belőle.

Sok mindent leplezve mondott. Eleget beszélgettünk a költészet legben
sőbb dolgairól ahhoz, hogy tudjam: ízlése alapjában véve inkábbkonzerva
tív - bár hallatlanul nyilt rnínden újra, és sosem merev, hanem rníndíg en
gedékeny és megértésre kész, még fogékonyságának esetleges határain túl is.
Lírája azonban, ezt bízvást mondhatom, konzervatívabbképet ad róla, mint
amilyen az ízlése szerint volt. Izlése modernebb volt, mínt a IÍJrlája (a kifeje
zés rnódját, a költői eszközöket tekintve)? Igen, kétségkívül, Ezen régebben
is el-eltűnődtem; most talán síkerült megsejtenem valamit ennek a paradoxon
nak a titkából. Úgy érzem, azért rag,as'lJkodlilk a konzervatívnak mondhatő

formákhoz, nyelvi eszközökhöz, rítmusokhoz, még kdfejezési fol"llllá1ilioz is,
mert ezzel a lépéssel az általános felé fegyelmezi és keretekbe szorítja azt,
ami háborgóbban egyéni és személyes. Részben, gondolom, "discreti6"-ból,
irántunk. Kissé túlozva azt is mondhatnám: hivatásából következőleg. A vi
haros, zaklatott, gyötrött élmény - így tudjulk, így szolktuk mondaní - adott
esetekben széttörí a kereteket, formákat. Itt ellenkezőleg: minél zaklatottabb
- általában - az élmény, annál "készebb" formába fegyelme:z.Lk. Mintha va-
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laki valamilyen tragikurnot a mindennapi közhelyek fogalmazásában fejezne
ki, hogy meg ne döbbentsen vele, s hogy óvjon attól a fölindulástól, amit a
nyers közlés keltene bennünk. A forma a tompító közeg szerepét tölti be él
mény és közönség között; néha szinte le kell hántani a fomnát, áttörni a bur
kot, hogy megtapinthassuk a lüktető sebet. Példa rá (s ehhez írom mindezt
kommentárul) a Három és négy között cí:mú vers. .

Tompító közeg; más valami is. Vannak költők, akik könny~én tárjáJk ki
magukat és títkaíkat, IS az ihlet minden !cis érintésére azonnal rezonaínek 
Petőfi-típusú költők. Vannak zárkózottak, akik általában csak objektiváeiók
áttételeíben, szemérmesen. rejtezve, tartózkodva, az én-helyzetet nem szemé
Iyesen, hanem mintegy általánosan használva nyilatkoznak meg - Aira.'lY Já
nos rokonai. A közlés egy bizonyos határán túl Sík Sándor is zárkózott; e
zárkózottság egyik eszköze és leple a hagyományos forma és versmondat, a
nyelvi eszközösnek az évek folyamán egyre klasszícísztíkusabb jellegű hasz
nálása, az a "banális" felé kerekítés, amit Gide a klasszicitás egyik jellem
zőjének tart: minden föltűnés nélkül, a tradicionálishoz a Iegközelebb eső

rnódon rnondaní ki a dolgokat, s minél személyesebbek:, annál inikább.
Ezért van azután, hogy Sík Sándornál a mísztíkus jellegű élmény is a rá

általánosságban jellemző szaggatottság, "villám-szaggatottsag" és sziJmbolika
nél'Kül nynatkozík meg: sekkal inkább retoríkus-gondclatí, míntsem jelké
pes módon, A retorika ezekben a verseiben ugyanúgy a ,rltözeg" szerepét tölti
be, rrunt egyebütt a forma, vagy némely esetben az egyéni-személyes lírai él
ményt az artalanosba míntegy zeneileg-ritmikailag átjátszó népdal-intonáció.

Sík Sándor, a katolikus költő vajon egyben míszttkus költő-e? Vajon
A beLulvatoK mécse mennyire személyes méiységből fa'kad? s rnennyíre volt
csak nuntegy fölaelat-teljesités és kísérlet? Ezt is érdemes volna egyszer meg
vrzsgaim; megprooalní kínyomozní, vajon a zsoltáirok fordítása, majd később

a rumnuszoae, nem bizonyos nusztíkus vonzalmak és hajlámók szemérrnes,
átteteies, kozvetett, "álcazoLi" megélesí-kíéíésí tormája volt-e; s vajon a zsol
tartoronasoxban, a leg1Korábbiak,oan és legszabadabbakban, mi és mennyí
az, ami :::'1K Sandor személyes Iíraja, Hogy ennek a mélyen imádságos léleknek
a leliKl- es imaélete rmsztucus volt-e egyaítalan, s ha igen, mennyíre és milyen
moaon: ez kettejuk títeca, Istené és az övé. Ami a költöt illeti, én - egyelőre,

enensezö aoatos; tölmeruléséig - úgy sejtem, sajátos magatartása inKább a
meiy rnedítacio volt, mmtsem a mísztakus értelernoen vett szemlélödés, Érvül
C8aIIt A lcerorcú angyalt hozom föl, a kötet egyiK szép, nagy verset, mely "lá
tományoecrol" bészet ugyan, de ezek Iogíkus, rendezett, ertelemmel ellenőr

zoct racomanyoz, S inkaob illenek a "gondolati költészet" bírodalmába (ameny
nyioen ennea határalt az íssoiasan megszabottakon túlra terjesztjüs), mínt
sem a mísztínus xaprazatok vagy "dadogasok" világába, Ugyanígy nem ,,misz
taxa", hanem valami rnas, és végtelenül jellemző Sio}{ Sándor spiritualitására
az a vers, melyet a kötet talán Iegjeíentoseob darabjának élrZeK, s egyálta
lán a magyar xatolíkus líra egyiK regxíemelkedőbb alkotásának: A minden
nevű. .bigYIKe Iírajaoan azoznak a Eekete kenyér óta mínd ritlkább pillana
toknak, amusor az élmény szetveti a szabályos formát, szabályos retorilkát
(mert egyéeként a rítmíkaí torma olykori áttörése nem járt együtt nála a
-retorrkus torma, a versmondat széttöresével); amíkor az ihlet látszólag távol
esö uoígokat hirtelen egyberant. az asszociáció nagy 'távolságokat hidal át, és
sűrít, sejttet, ahelyett, hogy a költő részletesen kídolgozná akár a képet, akáJr
a rnondatot. Előadása majdnem kopár; eszköztelenségében annál nagyobb in
tenzítású.

Ezzel fejezem is be: hogy különös nyomatékkal ajánlom az olvasók figyel
mébe ezt a kivételesen szép, mély és jelentős költeményt, mint e gazdag köl
tői pálya egyuk legérettebb gyünölesét. Nem beszéltem az "őszt dicsérő" költő

szerénység és humor ragyogásával teljes vílág-regísztrálásáról, nem a világtól
eloldódás néhány meghatóan szép és tiszta vallomásáról, nem azokról a friss,
színte lombillatos kflátókról, melyek itt is, ott is a Sar16sboldogasszony felé
utalnak, s nem térek ki annak a három jelentős szonettnak részletesebb elem-



zésére sem, mely a kötetet zarja (A névtelen angyal, Ha jő a perc, Szíriát
oszlopai); hadd legyen az olvasó kedves dolga és öröme, hogy folytatja a tal
lózást, s mostmár a kritikus kalauzolása nélkül fedezze föl a maga számára a
kötetrlek azokat a szépségeit és értékeit, melyekről a kommentátor nem tett
említést. (Rónay György)

SZfNHAzI KRÚNIKA. .Fiatal író első darabját mutatta be az Ödry Szín
pad. Szakonyi Károly: "Életem, Zsóka ... I" címú drámája sokat igérő tehet
ség munkája. Az előadás maradandó élményt hagy hátra a nézőben. Ezt mind
járt előljáróban meg kell állapitani, nehogy félreértést keltsenek azok a kito
gások, amelyeket a darab koncepciója a kritikus ból kivált.

Szakonyi drámájának hőse, Köves Ferenc író, "igényes írásokkal" kísér
letezett a filmvilágban, de sorozatosan viss<:autasítással találkozott. Mások ez
zel szemben, akik "hajlandók voltak az engedményekre", sikert, pénzt, min
dent elérnek. Köves megelégeli ezt a helyzetet, enged televiziós rendező barát
ja rábeszélésének és önmaga által is silánynak itélt forgatókönyvet ír, amely
számára is meghozza az eddíg nélkülözött anyagi eredményt. Ennek ára azon
ban nemcsak a rossz lelkiismeret, hanem eddig boldog és harmonikus házassá
gának felborulása ís. Egy megdöbbentő élmény, fiatalkori barátjának (aki
már' korábban elindult a megalkuvásokkal kivívott sikerek útján) öngyilkos
sága rázza jöl és ébreszti rá, hogy hibás útra tévedt.

A romantika, de még inkább a posztromantika ajándékozta meg az iro
dalmat ezzel az azóta közhellyé vált "konfliktussal". A tehetséges festő, aki
cégtáblákat vagy grófkisasszonyi portrékat jes t jó pénzért, ahelyett, hogy mú
termének magányában koplaLva megfestené a nagy, igazi műveket. A zenész,
aki érzelgős slágereket szeréz ahelyett, hogy megírná a halhatatlanságot je
lentő hatalmas szimfóniát. A költő vagy iró, akí selejtes művekkel tesz szert
népszerűségre és pénzre, miközben keserűen vádolja a meg nem értő kortár
sakat, közönséget, akik miatt igy kell elfecsérelnie tehetséqét, ahelyett, hogy
valódi remekművekkel gazdagítaná az irodalmat. Mindezek mellé nyugodtan
odasorolhatjuk a kaméliás hölgyet, a tisztaszívű kurtizánt, akit csak a mostoha
körülmények kényszerítettek kétes erkölcsű foglalkozására, hiszen hogyan ju
tott volna különben pompás ruhákhoz és ékszerekhez. Mind e hősökért szám
talan könnyet ejtettek az utóbbi száz év alatt a színházak zsöllyéin. De bár
milyen ügyesen és tetszetősen tálalják is fel az ilyen fajta sorsot, van egy
nagy hibája az egésznek. Az, hogy nem igaz. Sajnos! - de nem igaz.

Nem azért nem igaz, mintha a remekművek mellett nem lennének min
dig nagy számban silány és igénytelen alkotások is, hanem azért, mert ezeket
nem ugya:nazok az emberek hozzák létre. Az ígazi művész éppúgy nem alku
szik meg soha, mint ahogy az igazán tisztaszívű lányból sosem lesz kurtízq,n.
Néhány évvel ezelőtt nálunk is játszották a Modigliani életéről szóló filmet.
A film bemutatta, hogy ez a nagy tehetségű művész, mikor már végső nyo
morba jY-tott, kávéházakban próbálta két frankért eladni a rajzaít. (Rajzokat,
amelyekért ma ezreket fizetnek.) De ezek valódi Modigliani rajzok voltak, és
még a legnagyobb szegénység sem vitte rá, hogy ugyanazokban a ká·véházak
ban leüljön hízelgő portrékat rajzolni, amivel nála sokkal kisebb tehetségű

rajzolók szép pénzt kerestek. Pedig ezt még csak nem ís lehetett volna rossz
néven venni tőle. A valóság persze nem mindíg ilyen szélsőséges, a megalku
vásnak is sokféle árnyalata lehetséges, (a remekmű és a vásári portéka között
éppúgy fellelhető az összes változat, mint a föltétlen tisztesség és a legolcsóbb
utcai prostítucíó között) és talán elmondhatjuk, hogya megalkuvás mértéke
általában fordított arányban van a művész művészi minőségével. Csak az
nem képzelhető el, hogy az a művész, akí remekművek alkotására képes, egy
szerre csak meginogjon és elkezdjen selejtes giccset termelni. Legalábbis sem
az irodalomtörténet, sem a művészettörténet nem jegyzett fel ilyen esetet.
Legföljebb az fordult elő, hogy az első próbálkozások után többet vártak va
lakitől, mínt amire később képesnek bi.zonyult. Nem véletlen, hogy Shakes
peare, aki az emberi életben előforduló úgyszólván valamennyi alapvető konf
liktust megírta, ezt a fajtát, a művészetével megalkuvó igazi tehetség konf
liktusát nem ismerte. És nyilván képtelenségnek is tartotta volna.
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Az elmondottak alapján nem meglepő, és még csak fel sem lehet Szakonvt
Károlynak róni, hogy főhősének ki;/ijnbő3ő t'áls:!g~it ő sem t1!dta jobban elhi
tetni, mint hasonló témákat megíró elődei. És nem tudta elhitetni az egyéb
ként kitűnő Sinkovits Imre sem, aki túlságosan is a romantikus recept sze
Mnt vált szemünk láttára félszeg tisztességesből, garázda és erőszakos ·sikerem
berré, hogy azután ismét töpreng5vé váljék. Az író, mintha maga is érezte
volna a hirtelen változások lélektani (és tárgyi) valószínűtlenségét, és ezért
vitte be a konfliktus ba egy szerelmi háromszög problematikáját is. A darab
beli író, Köves Ferenc, nemcsak "tehetségét árulja el", hanem hűtlenné válik
feleségéhez is. Beleszeret egy diáklányba, akit a televíziós "stáb" szedett fel
valamelyik balatoni nyaralóhelyen, és aki mintegy jelképévé válik az új, köny
nyed, pénzt kereső életformának. Sajnos mindvégig jelkép is marad, nem vá
lik hús-vér emberré. Szakonyi meg sem kísérelte, hogy azzal az árnyaltsággal
rajzolja meg alakját, amellyel Zsókát, a feleséget jeleníti meg. Talán félt, hogy
ez a szokványosnak érzett konfliktus elhomályosítja a fontosabbnak érzett
másikat. Igy azonban anélkül, hogy hihetőbbé tette volna a fő válságot, önma
gában is lélektanilag indokolatlan maradt.

Mindezek után persze joggal kérdezhetné bárki: mi indokolja mégis a be
vezetőül elhangzott elismerő sorokat? Nos, az "Eletem, Zsóka ..• I" a felsorolt
kifogások ellenére vérbeli író munkája. Kicsit patétikus, kicsit zsúfolt, kicsít
lármás, egy kissé sokat markolni akaró, első munkája, amelyben azonban jócs
kán akadnak igaz emberi melegségű jelenetek és izzó drámai pi,llanatok. Fő

leg a végül öngyilkosságot elkövető jó barát, Rácz alakja körül sistereg a fe
szültség, és az ő konfliktusa mindenestül hiteles is. Ű azonban nem is egy "el
árult alkotói tehetségnek", hanem karrierizmusának lett áldozata és ez nagy
különbség. Aprólékos gonddal és nagy szeretettel rajzolta meg Szakonyi Ká
roly a feleségnek, Zsókának alakját. Tökéletesen egyetértünk ezzel a rokon
szenves fiatalasszonnyal, mikor azt hiszi, hogya férje egyik napról a másikra,
annak rendje és módja szerint megörült. Találó vonásokkal ábrázolja az. író a
mellék alakok vérbő és életszagú 1iguráit is.

Szakonyi Károlyban minden adottság megvan ahhoz, hogy jó drámaíró
legyen belőle. Erzi a színpadot és érzéke van a modern filmszerű vágáshoz is.
Sajátos feszültséget tudott teremteni azzal, hogyamozaikszerű jeleneteket
nem időrendi sorrendben, hanem úgy csoportosítva adja elő, ahogy a főhős

emlékeiben, a .szabad asszociáció termékeiként megjelennek. Egyetlen hibája
ennek a megoldásnak csak az, hogy az egyes jelenetek között újra meg újra
vissza kell térni a főhősnek íróasztal fmé görnyedő alakjához, és el kell mon
datni vele a magyarázó monológokat. Ez így egy kicsit erőltetett. De a cse
lekménynek ilyen időbeli felbontása, ha a kényszerű keret játék nélkül, vagy
annak szerencsésebb formájával megoldható lenne, újszerű és jó lehetősége

ket igér.
Az Öd1"y Színpad méltó előadásban hozta színre a fiatal szerző darabját.

A főhős romantikusan valószínűtlen alakjával, mint már említettük, Sinkovits
Imre kimagasló tehetsége sem tudott hiánytalanul megbírkózni. Annál inkább
egy tömb bélI faragott a szereposztásnál sokkal szerencsésebben járt Kállai Fe
renc Rácz-alakítása. Döbbenetes, ahogyan az elhatalmasodó tudathasadást
megjeleníti. Domján Edit eddig talán legjobban sikerült drámai alakítását
nyújtja Zsóka, a feleség szerepében. Helyükön vannak a többiek is: Tóth
Gabriella, Agárdi Ilona, Suka Sándor és Horkai János. (Doromby Károly)

KÉPZŰMŰVÉSZET. Berény Róbert-emlékkiállítás. Berény Róbert fest6
művész (1887-1953) halálának 10. évfordulója alkalmából a Nemzeti Galéria
emlé.kkiállítást rendezett a mester több mint kétszáz munkájából. A :kJíállítás
sal egyidőben "Berény Róbert és a Nyolcak" címmel tudományos ülésszakot is
rendeztek, amelyen Szij Béla és Passuth Krisztina rnüvészettörténészek tar
tottak tartalmas előadásokat Berény életművéről. valamint a ,,Nyolcak"-nak
a magyar festészetben betöltött szerepéről, jelentőségéről.

Berény Róbert nagyon érdekes és sokoldalú emberí-művészi jelenség volt.
Bölöni György egy cikkében - amely a "Nyugat"-ban jelent meg, 1914-ben 
jo~gal írhatta róla: "Színes, varázslatos, mágíkus tehetség. Mindii az indiai
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kígyóbűvölöle és fakírok tudományára gondolok, ha ,képeit nézem." Nemcsak
festett és rajzolt, de muzsikált is. sőt zenét is szerzett, néhány 'kitűnő tanul
mányát is ismerjük (ezek közül az egybk legszebb - "Dialógus a festészetről"
- az "Új Szín" círnű folyóiratban jelent meg 1930-ban), az irodalom, a szo
ciológia, a filozófia. a technika, a fizika is érdekelte, s egy'iJke volt az elsők

nek Magyarországon. akik felfigyeltek Freud lélektanára. Egyik alapítója volt
a "Nyolcruk"-csoportnaik, s egyik hazai précurseur-íe annak a festői szemlelet
nek, amely az akkori legkülönb külíöldí rnesterek (Cézanne, Matísse és a
Fauve-ok, Kokosehka és az expresszionisták) törekvéseitől termékenyült meg.
(Berény Párizsban tanítványa is volt Matisse-nak, erről a nagy Matisse-mo
nografiák: a francia G. Diehl-é és az amertkaí Alfred H. Barr Jr.-é meg is
emlékeznek.) Korai munkáí (pl. a "Pipás önarckép") 'azt bízonyítják, hogy a
fiatal Berény alapos rnűvészí fegyverzettel indult el útjára, bár - mint a rnű

vész maga vallotta - rendszeres rnűvészí képzése nem tartott sokáig: "Fej
lődésemet inkább autodidaktikusnak lehetne nevezni, IIll:intsem szísztematíku
san iskolázottnak. Itthon rníndössze három hónapig jártam Zemplényíhez, az
után Párizsba mentem, Ott beírátkoztam él Juhan-akadérmára, de oda is csak
rövid ideig jártam. Három hónap múltán az akadémia legjobb rajzolói közé
kerültem."

Munkásságának egyik legszerencsésebb szakasza az 1905 és 1911 közöttí
évekre esik. Koncentrált szellemi tevékenység, ökonómia, amelyhez azonban
fiatalos, merész verve társul, - jellemzi e periódus iké,peit. Sajnos, ezekből

az esztendőkből kevés mű ismeretes, lappang pl. a "Nyugat" főszenkesztőjé

ről: Ignotus-<ról festett portré is. E korszak legszebb rnűvei: néhány asztali
csendélet kancsóval. edényekkel, gyümölccsel, egy .kís női aikt, egy "önarokép
kalappal, sárgafedélű könyvvel" és a Weiner Leó-képmás. A portréfestés iránti
érdeklődés végigkíséri Berény rnűvészí pályáját, - későbbi főművei e nemben
Bartók Béla, a liberális közgazdász Varró István és a 'költő Füst Milán arc
másai.

Az első világháborút követő idők törést okoznak Berény rnunkásságában.
Annit Kassák Lajos ír "Egy lélek keresi magát" című iregényében Dorogi Ká
rolyról, a könyv festő-főszereplőjéről, - Berényre is teljes mértéloben érvé
nyes: "A háború után és a forradalmak alatt elég komolyan fo~alikozott a
politíka kérdéseivel . .. A bukás után néhány esztendeig kint csavargott kül
földön. Mffi{or visszajött, állványára feltette a vásznát és festett. Igaz viszont,
ha meg is tért rnélyebb életformájához, sem az ellenségei, sem a JÓIbarátai
nem feledték el, hogy egyszer kitört saját korlátai közül, és hitet tett nem
csak az elvont rnűvészet, de az ember hétköznapi boldogulása mellett is."

Hazatérése után, a 20-as évek végén és a 'következő évtized legelején is
mét kitűnő nűvek kerülnek ik! Berény műtenméből. EkJkoc születík az "ülő

nő zöld szobáoan", a'l "Alvó nő kutyával", a "Péksüteményes csendélet macs
kával", a "Könyőklő nő, háttérben antik vázával", a "Csellózó nő", a máJr em
lített, remekbesikerült Füst Mílán-portré. Tiszta kompozíciók ezek, keményen
összefogva, belső fegyelemmel, építő akarattal megalkotva. Minden szílárdan,
megmozdíthatatlanul áll a helyén; a színfoltok dekoratívan, nagyszerű ízlés
sel illes:Mednek össze. E művek - amelyek közül több a mői szépséget 00
neplí minden olcsóságtól, banalitástól mentesen - képi ideákból sarjadt, kul
túrált, magasrendű műalkotások, amelyek - azt ihdsszük - megállják az ősz

szehasonlítast a legjobb kortársi külföldí mesterek festményeivel.
A 30-as évek derekától - véleményünk szerint - fokozatos hanyatlás fi

gyelhető meg unesterünknél. Zebegénybe lekerülve, egy olyan naturalisztikus,
posztnagybányai szemleletnek hódol be, amelynek oldottsága, feminin lágy
sága az ő eredendően keményebb, markánsabb alkatának cseppet sem felelt
meg. Berény azonban erőltette a Urai hangulatfestést, egyre erősebben Szőnyí,

Vass Elemér, de méginkább a (különben nála fiatalabb) Bernáth Aurél ha
tása alá került, s rnűvészetének azok a szenkezetíés kodorítbelí értékei, ame
lyek korábbi munkáít feszültséggel, elektromossággal, izgalommal töltötték el,
fokozatosan elenyésztek. A "Kapkgáló tyúik"-tólkezdve művészetének íve le-
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felé tart, s ez feltehetően nem független a Gresham-csoport "tcole de Pards"
ellenes doktrínáitól. Van természetesen ebben az utolsó 15-18 évben is egy
egy szép felvillanása Berény tehetségének (pl. az "Anna játszak"), de művé

szete egyre hfg;u'l, puhul; az egykori tiszta, pengő színek előbb langyos lazúr
fátyol alá kerülnek, majd maszatossá is válnak. Az egész szemléletet bizony
talanság jellemzi, - a rnűvész rníntha érezné, hogy ez az omlatag festőiség

nem az ő útja, de az elhagyott ösvényre visszatalálni már nem tud. "Festő a
fal előtt", "Festönövendélk", "Műteremlátogatás", "Lenkei Gyula dr. arcképe".
az oa már-már édeskés tájkép, amelyen faluvégi házaik s pár fa látható gyenge
Iványi-Grünwald 'képekről ismert kék levegőég alatt (e képet - egészen szük
ségtelenül - utólag akasztották ki a falra), fájdalmas befejező darabjai
egy külörrben 'kiváló festő oeuvrejének.

Amit Dési-Huber István írt 1942-ben egy Ferenczy Károlyról szólö -
ciikJkében, Berényre is vonatkozik: "A magyar festészet mindig gazdag volt
tehetségekben. de szegényes állhatatos múvészekben. Munkácsy, Színyeí-Merse,
Rippl-Rónai aránylag igen fiatalon igen magas nívóra jutottak művészetük

kel. Sőt, Szinyei oa Majálissal, Rippl-Rónai. az Öreganyámmal. a Vázát tartó
karcsú nővel Európa akkori festői törekvéseinek első vonalába nyomultak fel.
de nem tudtak megmaradni ott. Nem azt rnondom, hogy megalkudtak az élet
körülményeível. Ezt állítani igazságtalanság lenne. Csak azt, hogy talán túl
hamar engedtek a külső nyomásnak Hiányzott belőiük az a tiszteletre méltó
őrület, amely Van Gogh-ot, Gauguin-t Cézenne-t képessé tette, hogy rnítsem
törődve a kortársak nevetésével, tovább folytassák kísérleteíket," Berény-ből

is ez az állhatatosság hiányzott, ő is túl ha:marengedett a külső nyomásnak
Szükségesnek érezzük, hogy megemlékezzünk Berény rajzairól, amelyek

között nagyon sok a rnestem darab. Kassák Lajos - tizenöt művésszel faly
tatott beszélgetését tartalmazó kötetében - méltán beszél Berény ,,nagysZ€'I'Ű

raiztehetségéről", Berény valóban a legérzékenyebb, legnagyobb tudású, leg
szebb vonalvezetésű magyar rajzolők egyí'ke volt, akinek grafikai murrkássága
igazolja Ingres szavait: "Le dessin. c'est probíté de l'<lirt." Aktok, önaroképek,
családtagokról. barátokról {pl. a festő Fark~s Istvánról) készített tollrajzok s
pár bibliai tárgyú grafika C,Keresztrefeszítés", "Abrohám, Izsák és az angyal")
értékben nem maradnak. el java festményei mögőtt. Üzleti és egy-két 1919-es
forradalmi plakátja is elsőrangú. Gyorsan, erőteljesen hatni, - elérni, hogy
az utcán fáradtan, szórakozottan, gondoktól terhelten haladó embert 'kis vil
lanyütés érje a plakát előtt, s egy pillanatra a szímes ábrára tapadjon a szem:
a plakátművészet Iényegét, sajátszerűségét Berényi takéletesen megértette, s
így lett e rnűfajban szinte klasszikus.

***
Kiállítás a magángyújtemények anyagából. A Nemzeti Galéria közelmúlt

beli kiállításai közül kiemelkedett még a budapesti műgyűjtók tulajdonát ké
pező, XX. századbeli rnűvékböl való válogatás. Fruohter Lajos és még né
hány más magángyűjtemény "ismerete nélkül a mai magyar festészet törté
netét meg sem lehetne írni". E megállapítás Genthon Istvánnak 1935-ben írott
egyik könyvében található, de ma - több anánt negyedszázad után is - ér
vényes. Csontváry, Gulácsy, Egry, Czóbel s más legjobb művészeínk reprezen
tatív rnurskáinak [órésze nem az állami múzeumok, hanem magánszemélyek
gyűjteményében van. S hogy ezek olykor-olykor a nyilvánosság elé kerülje
nek, újabb rnűvészetünk minél teljesebb megismertetése érdekében igen ·kívá
natos. A Galéria kiállításán sok remekműben telhetett örömünk, közöttük Gu
lácsy északítálíaí ódon kisvárosok atmoszféráját felidéző. vörhenyesbarna kis
vásznaiban, Egry József Szent Kristófiában, Kernstok Károly Utolsó vacsorá
jában, Rippl-Rónainak fivéreiről készített pettyegetett technikájú kettős port
réjában, Csontvárvnak ,,'I'raui zárda" című kevéssé közisrnert, de különlege
sen szép munkájában, amelyen a következő, Csontváryra olyannyira jellemző

dedikáció olvasható: "Trauban. 1902-ben festé Tivadar az Országháznak aján
dékul." Molnár C. Pál - e sokszor rnodoros - művész is kvalitásos művével
szerepelt ezúttal: "Krisztus tanítványai körében".
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Kár, hogy az illusztrált katalógus adatai igen pontatlanok. Mínthogy a
kladvány jóval a kiállítás bezárulta után jelent meg, jutott volna talán idő

gondosabb munkára. Nagy Balogh János, Vass Elemér, Gadányi Jenő szüle
tési évekövetkezetesen hibásan szerepel, nem jó Szőnyi István halálozási évé
nek dátuma, a 17. oldalon Bernáth születési éve kétféleképpen szerepel (egy
szer jól, kétszer híbásan), Kádár Béla és Paizs-Goebel Jenő halálozási évét
nem lett volna nehéz megállapítani. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (S i k S á n d o r e m l é k ó r a a z O. M. C. E. r e n
d e z é s é b e n.) Mindenki ott volt a tabáni plébániatemplomban. Mindenki,
aki személyesen ismerte Sik Sándort, mindenki, aki csak verssorait vitte ma
gával emlékül, ott voltak beszédeinek évről-évre visszatérő hallgatói és eljöt
tek olvasói, kiket ő tanitott meg arra, mit jelent ez a szó: szetetet. Nem vé
letlen, hogy az ünnepség bevezető emlékezésében Rónay György ezzel a vers
idézettel kezdte szavait:

Egyszer a Könyv felüttetik,
S vonatik minden ember felelőre

Mindenegyes szó megmázsáltatik,
S a nagy Verdikt kimondatik felőle.

Ott, ott talán majd kiderül azért,
Hogy olykor nem is ő beszélt,
Az Isten szólt belőle.

Az O. M. C. E. emlék6Ta előadói a földi Verdikt első mondatait mondot
ták ki a költőről és az emberről. Az életmű bezárult, átv~tt~ birodal"J\.1t az
emlékezés, tisztelet és értékelés. Sik Sándorra, az atyai jóbarátra, munkatárs
ra és meeterre Rónay György emlékezett, a költő és a vallásos költő értékelé
sére Kunszery Gyula és Szeghalmi Elemér tett kisérletet rövid előadásában,
a tisztelet hangját pedig két emlékező költő-utód, Csanád Béla (Számadás,
Sik Sándor emlékének) és Balássy László (Requiem) sz61altatta meg. Az elő

adásokat és verseket pedig a Bárdos Lajos vezette Cecilia Kórus énekszámai
és a Szent vagy Uram énektárból vett népénekek keretezték. (Valamennyi
énekszám szövegét Sik Sándor irta.)

Egy rövid óra keretében nagyon nehéz - sőt, szinte lehetetlen - ol'llan
gazdag emberi és költői életművet elemezni, mint Sik Sándoré. Nehéz kHe
lölni az induló költő helyét a Nyugat-nemzedék és a katolikus költészet határ
vonalán, nincs idő a tanitványok és utánzók nevének felsorolására sem, ám a
rövid előadásokból mégis hű kép rajzolódott ki, kezdve a költői indulás pil
lanatán, amikor

Egyszer, egy sugaras, piros16 reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
1!:s ama reggel óta örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem ...

S talán még bővebb, még teljesebb ra1zot kaptunk arról a korszIlkár6l,
amelynek már mi, tisztelői is tanúi voltunk, s amelyről igy vallott a költő:

Hetven felé, .
Mint felhőn át az esti napkorong,
Mindenfelé,
Egy fényességes árny borong:
Az Istené.

S ebben az álland6, átszúrt, idillikus békében harcolni is megtanulhattunk Sik
Sándortól, megtanulhattuk, hogya humanizmusért minden nap meg kell viv
nunk a harcot. Ennek a küzdelemnek " ... lényege ez volt: bármi történjék,
bármi essék, bármit mondjanak és bármiként itéljenek felőlünk, akár meg
értsenek, akár nem, s akár becsüljenek, akár nem, megalkuvást, semmiféle
megalkuvást nem ismerve, még a tulajdon társaink megalkuvása és értetlen-
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séqe közepett is élni és !;ép1:iselni leeresztény szere~.:tiinknek felebarátaink
ban mindig Isten képmását tisztelő emberségességét. Mert aki val6ban ke
resztény, az sok mindenről lemondhat, de egyről sosem, a teljesség igényé
ről." (Rónay György) A költő ugyanígy vall erről az eszményről:

Hísz látnom itt sem volt elég
A dolgok innenső felét.
Könyvben, imában, emberekben,
Egyet akartam, egyért verekedtem,
A túlsóért, a teljesért.

Sík Sá.ndor emberi magat'lrtása és cselekedetei csak erősítették költésze
tének hitelét és igazságát. Nála minden leírt sz6 és gondolat megélt sz6 és
átélt gondolat volt. Az életszerúség és igazsá.g e sodró ereje magyarázza ta
lán azt is, hogy szövegeit sokszor és szívesen alkalmazták zenére a muzsika
költői. Sík Sándorra, az ő költészetére emlékezni nem is lehetne másképpen
csak a zenével. a megzenésített szö1,eqekkel szövetkezve. Az O. M. C. E. meg
emlékezésén Kodály. Hnlmos és Bárdos kórusműveiből hnllottunk, valameny
m,it élményszerű előadásban. (Bizony nem ártana egy alkalommal Sík Sán
dor és az egyházzene, vagy v"lami ha.sonló címmel zenés megemlékezést tar
tani. Hiszen a mostani megemlékezésen - természetesen - a próza dominált !)

Külön tnnulmánllt érdemelne Sík Sándor és a zene viszonya. Az edd~

elmOndottakból azonban nllilvlÍnvaló. hOGY sz(imára a szárnllaló harm6niák is
a tel1es!lén eqtj részét kép"iselték. Világké'Oében a zenének is 1Mgvan a helye:
mint áltn.lában a többi művészet, a.rra képesített és arra' hivatott, hogll az em
beri lélekben felidézze a szépséget, a teremtő Isten kezevonását és képmását.

Mozart hegedűverseny.

Oisztrah játszik Stradivariusán.
Alázd meg magad, szeleburdi versem,
Némulj imára, szám.

Egy pillantás az emberarc mögé
Egll dobbanás az embers:dven át ...
Ember, a szénséq a hazád!
Te nem lehetsz az ördögé.

Csak egy pillantás, befelé, magadra,
Ahol e percben búg a végtelen,
MéG egy szívdobbanás és megjelen
Lelked vásznán a boldog Isten arca.

A kifejezetten zenei indítású sorok ritkán fordulnak elő Sík SándoT'l'láI.
(ilyen verse pl. a Sarlós1)oldnqosszonyban a Beethoven című), de ez nem is
csoda. hiszen a hivő lélek: számára az eoész világ etmetlen: zenekar. mel1Jet a
teremtő irámJÍt a. lMhotntlan. de érzékelhető karmesteri doboq6r6l. A költő,

aki lsten képmását érzékli Mozart eal/ik hegedűversenye nyomán. uauanezt az
arcot leli meg a fiilemü7ék és pacsírták énekél>en is, nGtjltnezt II rakétJÍk zú
gásában és az emheri h..széd dallamában. Költői hitvallásában is II 1Mzók kis
dalnso.i.t idézi, a fülemülét, aki itt már a szeretet és megértés jelképévé nö
vekszik:

Testvér, békén pihenj, és föl ne költsön,
Ha lebocsát ják melléd deszkabölcsőm.

Azután - ki mit szeretett, örökké!
Fejünk felett a fülemile költsön,
És én szeressek mindent, mindörökké.

(Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. Kitűnő rnínőségű áru - ragyogó jdszolgálás. Igy
lehetne talán legtalálóbban jellemezni azt a szellemes francia filmet: "Az ör
dög és a tízparanesolat't-ot. Kitűnő rnínőségű, nagy műgonddal készült, te
hát nem holmi vásári vagy áruházi portéka, nem törnsgcíkk, amit ünnepi vá
sárlások idején sóznak a siető vevő nyakába. Majdnemhogy egyedi darab: az
előkelő cég kirakatának közepéből. És mégis áru - mert elsősorban eladásra
készült. .. Érdemes megnézni, hiszen aki látta, jó vásárt csinált, megkapta
pénze ellenértékét. kitűnően szórakozott s amellett épült is, kapott annyi kat
harzíst, amennyi a jegy áráért jár. Csakhogy... érezni rajta a rutint, a bon
mct-ok precizen kiszámított szíkráít, a plauzibilis tanulság eléggé didaktikus
csattanóit, amelyek míndíg a kellő távolságra vannak egymástól, akár a ké
nyelmes, seta-mesgye rnentén a padok. Hiányzik belőle az alkotó erőfeszí

tése, a művész ihletett lángolása, a születés izgalma. Ez a túljól sikerültség.
gördülékeny simaság árulkodik arról, hogy nem a közlés belső kényszere hozta
létre: a jó mm készítésének kommersz igénye volt az elsődleges.

Keretes történet pereg a vásznon. az önálló történetecskéket a szpjker 
az ördög - Irónikusan szellemes mondókája ölti laza füzérré. Erre a szpt
kerre, akit szépraízú, elegáns kígyó személyesit meg a vásznon, talán nem
is illik az ördög elnevezés: a francia díable 5, a csevegő huncut, aki nem va
lami infernális kacajjal triumfál, inkább csak a jólsikerült csfriveknek ör
vend. Kedves, társaságbeli gamín, aki megértően, ..embertközelből" szemlék
gyarlóságunkat, bűnrehajló természetünket s az ebből keletkező rengeteg fo
nákságot, mely gyakran erénynek mutatía a bűnt - és megfordítva.

Furcsa, törődött vénember kerül szolgának egy apácazárdába. Kedves,
mindenhez értő és mégds két balkezes öreg, a·kit menye elmart a családi ott
honból, nincs hová mennie s kitűnően érzi magát a jó nővérek között. I,gen
ám, csaikhogy a vén csibész nem tud lakatot tenni a száiára, minden másodi'k
szava fertelmes rkáTomkodás. A főnöknő bármennyire szánja is, arra az elha
tározásra kényszerül, hO!ily szélnek ereszti. Már-már kiteszik a szűrét, amikor
váratlanul vendég érkezik a zárdába: a püspök. Hamarosan kiderül. hogy a
főpap és a szolga Iskolatársak voltak. Felelevenednek az ifjúkor csínjei s a
püspök, aki ismeri gyermekkori barátja tisztaszívűségét, elhatározza, hogy jó
útra téríti: kezébe nyomja a katekizmust. S rnost jő az ördög, hogv megmu
tassa hatalmát, győzelmét az ember fölött. öt kis történettel akarja bizonyí
tani, mennyíre írott malaszt a tízparancsolat az életben ...

A női hiúsággal kezdi. Két barátnő ostoba vetélkedését látjuk. Az ezvík
gazdag, a másik szegény. A szegény azzal vigasztalja magát, hogy ő a szebb,
a másik csupán az ékszerektől ragyog. Vonzza. bűnbe sodorja a gyémánt, hogy
ő ~s ragyoghasson. Ám hasztalan minden bún, minden ravasacódás. a há
zasságtöréssel szerzett ékszer végül mégis csak a vetélytárs nyakába kerül. •

A második történet nagyon elgondolkoztató. Az elegáns díable Ietéoí ál
arcát, hogy rövid időre mezrnutassa sátáni mivoltát: drámát játs'1:ik, embereket
kerget a halálba. Egy szelid pap. huga öngvllkossáaot követ el. Egyik, szíve
gyökeréig züllött közös ísmerősük, gyermekkori játszótársuk az ok, aki el
csábította, kábítószerekre szoktatta s végül utcasarokra kerzette a lányt. Bi
zonyíték is van erre: a leány naplója, amit búcsúlevél kiséretében juttatott
el bátyjához. A pap elhatározza: "kivágia a mérges gyümölcsöt termő fát",
a züllött barátnak meg kell halnia. Leveti reverendáját, pincér lesz. hogy el
lenfele közelébe férkőzhessen. A gangstetnek tudtára adja, hogy terhelő bí
zonyítékok vannak birtokában, malyekről csupán négyszemközt hailandó tár
gyaln!. A találkára odahívla detektív-barátját is és ott olyan helyzetet te
remt, hogy a gangster kénytelen őt lelőni. A gyilkosság előtti pillanatban ugyan
megbocsáit a bűnösnek, fel is oldozza, ám megvan a tettenérés, a mérges
gyümölcsú fát ki lehet vágni.

A leglíraibb, de egyben talán a legfanyarabb bölcsességű a harmadik no
vella. A Jóisten egyszerű polgárként bekopogtat egy szegény, öreg házaspár
otthonába, hogy helyes útra terélje tévelygő életüket. Fáradozásait azonban
vajmi kevés siker koronázza, hiszen hiába ölt emberi alakot, személye, ha
talana éppoly megfoghatatlan marad, a cselekedetei közötti összefüggések
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éppoly érthetetlenek a teremtmény száméra. rnint a valós~bam. S2lavait, ál
dását kapzsi .nyerészkedésre fordítják az emberek, annyit ér el mindössze,
hogy megkönnyíti egy sokat szenvedett haldokló utolsó perceit.

A negyedik s az ötödik történet is kitűnő. Az egY'Í!kben ismét a csínytevő
ördög mutat hosszú orrot a nézőnek egy groteszk tanulsággal: a zsáJImnány
egyedül azt a becsületes rablót illeti, aki ,.megdolgozott" érte. A másiikban
egy natalember megleli anyját, elveszti apját, hogy megtalálja nevelőszüleit.

A keret bezárul, ismét együtt a két hajdani iskolatárs: a püspök és a szolga.
Együtt iszogatnak. tréfálkoznak s közben kiderül, hogya püspök elfeledte
a tízparancsolatot. Végül a káromkodós szolgalegény - lévén ő a legtisztá'bIb
szívű mindenki közül - kútba dobja a ,kigyót, ám az csalklhamar előmászik

ismét egy faragott kőszent szájából. Tableau! Az ördög legyőzhetetlen!

A látszólag frivol történeteket míndvégig a jóízlés határain belül maradva
tálalla elén'k a rendező, Duvivier. Gondoskodva közben arról, hogy elménk,
szívünk, lelkünk se maradjon hoppon. Hiszen se szerd, se szálma a rengeteg
felvetett s ~aJk.ran igen húsuntoba vágó kérdésnetc, melyek bárrnelyike al
kalmas arra, hoav a gondolatok láncreakcióit indítsa meg bennünk. Eltöp
renghetürrk például a pap cselekedetén: elkárhozott-e vagv sem? Áldozata
voltaképpen őngyílkoesáa vs ezenkívül bűnbe kényszerítette embertársát is ...
holott nema bosszú sarecallta, csupán a rosszul értelmezett profilaxis - meg
kell ölni a bűnöst, hogy többé ne Jegven a társadalom kárára. Mi "számít"
ilyen esetben: a tett, vagy a szándék? Vagy gondolkozhatunk például a sriilói
szeretet míbenlétén az "elárvult" fiatalember esetében. Mit jelent a vérségi
kötelék, ha az édesanyáról kiderül, hogy nem egyéb silány kis nőnél s a rnos
tobáról. hogy édesebb az édesanyánál s az apáról, hogy csak hiszi magát
apának? ösztön-e a szerétet - élII1101yan kiskacsa-tyúkanyó alapon - vagy
nemes. önkéntes vállalás? .. És így folytathatnánk nagyon solkáig.

Hol hát akkor a baj? Talán csak nem a "könnyű műfajt" karnálom én is.
mínt annyian, megtagadván tőle a létjogosultságot vagy legalább is azt a
Jogot, hogy tartalmas témához nvúljon? Nem. A hibát abban az öncélú, bű

vészí ügyeskedésben látom, amely színes labdá'kként játszik felelősséggel és
pocséksáegal egyaránt. A rendező kíosztia a kártyáikat, de nem veszíthet, mert
a kabátujjában mindíg van egy tartalék ötödik. ász, amit a kellő pillanatban
elő is húz. Elkápráztatta a nézőt trükkfelvel. kiszámított mutatválIlyaival,
úgyannyira, hogy megfeledkezik a bűvészről s már csak a produkelót látja,
a stkerült "száJffiot". Csalás ez és nincs minden szenvedélv nélkül! Eltereli a
figyelmet az igazi összefüggésekről, szim~lifiikálj.a a problémákat, nem csoda
hát, ha végén hajlamosak leszünk az ő itéletével ítélni: az ördög legy'ŐZlhetet

len, habár ez nem annytra a sátán érdeme, mint smennvíre a rni hibánk.
Gyarlóak vagyunk, nincs hát rnit tennünk - sugallja a film, ez pedig nem
csak a keresztény szemlélettel ellenikezik, de szögesen ellentétes a rnínden
napi élet valóságával is.

A francia .Jíbre penseur" szellem szülötte ez a film, és a boszorkányos
ügyességű Duvívíer, .,eklekti·kus" stílusában, Maupassanttól Pirandellói.g, Ra
belaistől Maugharnig minden vivmányt átvett és egységbe olvasztott. A fran
cia színház-hagyományokon és ó Comédie-F'rancalse klasszikus sikerein ki
érlelődött művészgárda: Michel Simon, Micheline Presle, Danielle Darrieux,
Jules BerTY, Fernandel és a többiek biztos zálogai a sikernek. (Bittei Lajos)

ORMANYSAGI VALTOZATOK. Ezt az egvkor szomorú nevezetességéről.

az egykéről országosan ismertté lett. a Duna és Dráva szöaellésében fekvő és
a Gyüg-Siklós hegyláncával határolt tájterület nevét kétféleképpen írják, de
egyformán ejtik.

Egyik helyen csak n-betűt használnak benne s így a törökül onman, azaz
erdőt jelentő elnevezést választják. Mások a finn-ugor nyelvhasználathoz iga
zodnak, amelyben az ormány-nak, kimagasló, kiemelkedő, kiváltságos az ér
telme. Mivel e nevezetes határrész három kítűnősége, Baksay Sándor refor
mátus püspök író, Csíkesz Sándor, a debreceni egyetemi tanár s egykor Csány
oszró nagytíszteletűje, valamint Kiss Géza, a közelmultban elhúnyt kitűnő

57



falukutató, onmánysági Ielkész-író egyformán az ny-betűt választják s a közel
félszáznyi községben így is ejti'k, mi is velük tarthatunk.

Hogy az Ormányság "erdős" terület, azt nemcsak faipari vállalatai és
erdőgazdaságai igazolják. A szövetkezeti művelés alatt álló egy tagban a vég
telenbe futó mezőket minduntalan megszakítják a kisebb-nagyobb futó er
dők, a Dárva által kettészélt és a Szerémségíg futó ősrengeteg maradványai.
Ezenfelül a kisebb-nagyobb kukoricásokban, a kapásnövények területén. ma
gányos, zord fejedelemként felmagasló hatalmas tölgyfákat látunk, malyeket
az idetelepült horvátok Urgorínak neveznek. Egy-eqy ilyen az ősi rengeteg
ból ittfeleitett, itt-tartott tölgyfából - mint mondíák - ötven úrméter fát
is kítermelnek. . . De igaz az is, hogy az Ormányság kimagasló. kiemelkedő

vidék. Természeti svénsége mellett ez kincseiből is kitűnik Dús mezői, zsí
rosan fénylő termőföldje, hímes, nedvben gazdag rét jei. lakosainak ezermes
ter ügyessége. kedélyí kedvessége és multrának változatos emlékei egyaránt
a virágzás zálozaí lehettek volna. már a multban is. Az Ormánvság nevéhez
mégis hosszú időn át kapcsolódott a szomorú fogalom, hogy a rnagvarság te
rnetője, Az egyke remlszere szigorúan mint vagyont gvaraoító lehetőség kez
dődhetett: hogy esvnek több jusson s így egy-egy család fölébe kerülhessen
a többinek. Azonkívül az egyetlen gazdafiút mentesítették a katonaság alól.
tehát valójában az államrend mtézménvesen segítette elő s később semmiféle
intézkedéssel nem tudta megakadályozni. s hiábavalónak bizonyult a pap')k,
Irók mínden erőfeszítése is. Ha az or-nánvságí falvakban - úgy harminc
éve! - körülsétáltunk. rnlndenütt hallhattuk a lebéklvózott lovak viháncolá
sát, a kövér marhák bőgését, a szapora disznók röf'ögését, kakasok 'kukoré
kolását, Iibák .gá~(lgását. Csak éppen gvermeklármát, gyermeknevetést nem
hallottunk bennük, mert ezek az ormányságí faluk olyan csendesek és né
mák voltak, akár a ternetőik ... Azok 8.Z ormánvságt tl'!'ll~tők, rnsívekben tar
tották az ősi rendet: a férfi sírokon fúró faragó eszköz<5k'et avagy a baioné
tot lábhattunk. az asszonyokén vetélő orsót és a fő1{ötóket: feketét avagy
pírosat. Bizony nem volt ·ritka a p..íllangós piros főkötő. melyet a húsz és
harminc esztendő között elhalt fiatalasszonyok fej fáim tűztek.

Ilyen elgondolkoztató, trazikus jelenséggel a mai Orménvságban már nem
találkozhatunk. Nemcsak azért, mert az asszonyok nem viselnek többé fő

kötöt, és azért sem, mert hogy, mint rnondták, most haldokolnak azok az egy
kék, akiket az első világháború alatt felmentettek s utánuk már egy sincs. Sok
kal ínkább azért, rnert az új gazdasági rendben többé nem a vazvon nazv
sága számít, hanem a mun.ka teljesítménye. azonfelül pe<ii,e; a kitűnő család
gondozó és biztosító szociális törvénveink észszerűsége, melvből mínden ma
gyarázat nél'kül is látiák, megtanulrák az ormánvságiak, hogy a több gver
mek nem több gond, hanem több áldás és érdemesebb vagyontárgy, mint a
föld ...

Szándékosan nem írtuk le, hogy ormánvsáaí nép, hiszen a pusztító vi
harként itt véziaszántó egvkerendszer következtében aligha l""l'tet im"Tl4r az
esvkorí avar-kabarokkal rokon magyar őslakos nénfajról beszébnt. s'1'<kal in
kább és talán szerencsésebben is az Ormánvság dolgozótnak néni .kiim<;s"~é

ről. F.bben a népi közösséeben ezvütt ki.i7.<i~ne!'o{ a gvermektelen, elöregedett
egyk'ék gondozá3~ra Szatmárból. Nvírsézből Idetelenült sokavermeket eltartó
csalánok, de nérnetek és horvátok is. Azonkívül még a falva1<'b'ln Ieteleoült.
komoly és szorgalrnas munkát végző eq)"kori erdőirtó. teknőváió ciq4nv<;Qg
új nemzedéke is. Ez a külőnböző táii és családi emlékeket őrző ormánvsáeí
népi kÖ7ÖSSég lázas és elszánt erővel keresett és talált mazának helyet és
házat aFeketevíz tájárt és hihetetlen lendülettel dolgozik földmívelésben. erdő

gazdaságokban. fa-, kő- és bóripari üzemekben egyaránt.
Ormánvságl változataink közőtt énnen a legutolsó tizenöt esztendő sors

fordító állomásai 'között komoly katolikus érdemességet, sőt örömteli meg
nyilvánulást ís találunk, és mögőttük a szentistvání és árnádkorí kereszténység
sok emlékét. Az Ormánvsáeról általában. úgy tudjuk, s éppen a legutóbb meg
jelent Baranya círnű összefoglalóban is olvassuk, hogy "puritán reformátusok"
lakják, akik - mind Dlósvíszlón is - még nagy ünnepeken sem engedik be-
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Vinni templomaikba a túzoltók zászlaját sem". A félszáz községgel bíró táj
részben 1947-ig mindössze három, bár népes és roppant területeken működő

katolikus plébánia volt, melyekből a boldog emlékű Virág Ferenc rnegyéspüs
pök hét új lelkészséget alakított s templomokat is emeltetett számukra. A
reformáció akár országszerte, az Ormányságban is a mohácsi vész után kez
dődött el Sztáraí Mihály működésének és Perényi Péter, Siklós teljhatalmú
urának védelme és akarata nyomán. Siklósbodony viszont egyike a három
kétszázéves ormányaágí plébániának és határában elomlott árpádkori temp
lomok,kolostorok romjait, "öreg és szent" köveket őriznek. Szentkereszti bú
csúját nemcsak napján, de nyolcadában harmadában ünneplék a díősvíszlóiak

is a szőlőkkel tartott juss jogán. A másik plébánia székhelye Bogdása. Az
itteni a XIV. században épült templom arról is nevezetes, hogy ő a hőse Bak
say Sándor Patakbánya című kedves történeti beszélyének. melyben az 01'
mánvságí reformáció terjedésének kezdeti éveiről emlékezik, s arról a sok
harcról és viharról, melv az új hit terjesztőinek munkájára és a templomra
is elkövetkezett. A templomot azidőben a katolikusok el is vesztették s csak
a török uralom enegtörése után szereznette vissza a pécsi egyhá2lffiegye.

Itt Bogdásán találkozhattunk Szent Vid.nek, és két filiájában a bencések
kedves szentíének, Szent Mártonnak tiszteletével, rnásík három községének a
Szent Keresztével. s mindenütt bencés és nálos szerzeteseik rnűködésének em
lékeivel. Bogdása kétszázéves :katolikus plébániátához tartozott különben 1947
ig az egész Ormányság legvárosiasabb. legtöbb fejlődési lehetőséget igérő

Sellye, - Ete vezér bírtokának széle - melyről Jávor Pál sellyei nagytisz
teletű írta megleapó tanulmányában, hogy ,.sellye volt az Onmánvság f5helye
és várát Ete vezér építette", rnelyről Igy sz6l a népi rígrnus orrnányságí hang
Ieitésben:

.AIgya mög az lsten faM lovam lábát,
Sokszor mögfutotta Sölle vár határát

Ahho?; a várhoz, melyet az Arpád feiedelem családiához tartozó Ete ve
zér emeltetett, a pálosok szerzetházat énítettek, rnelyből a hódoltságíg gondoz
ták, tanították a régi Ormányság régi népét.

A félezredévia töretlen magyar múltnak lee;kedvesehb katolíkus ormány
ságí emlékét azonhan Vaiso:16n.az Ormárryság lel'!'gt=lwalliaJbb falu iában, abogy
itt neveztetik, az Ormánvsáz fővárosáb~n. - Kodolánví megrázó drárnátnak,
nagyszerű rezénveinek és cikkeinek színhelvén - találtuk, az ~ész virlék
leznazvobb faipari telenén és errlőgitzdaság'linak köznontjában. Itt rnűködött

két évszázadon keresztül a vidék legnl>gyobb nlébáníáía is, rnelvből három
másik úi, egven1,ént több filiás lelkoés7~g alakult s még rna ~s mísszíós terü
letneknevezhetö. Papja motoron száguldra be a hatalmas határt, hogv a ma
jlányos malmovban. erdészházakban, tanyákon élő híveket felkeresse, A v'lis7-
lói plébánia Histórta Domusából jegyeztük ki bizonvos Sárvári József. XVUI.
S7á71ldhan itt múlröf!ntt k!iDlán buzgalmának eredményeként; hogy az Ároádok
királysága alatt WA ISLON kÖ7S~ Péter és Pál nevezetű fi 'l tal. de ..árva urai
falutukat. 'O'Iinden birtokukat Margit ktrálvlánvnak aiánrlékoztáJk lovaeí hó
dolotuk jelé/i!". Sárv~ri főtisztE'lE'n~ő azt is feHegyezte rnéz, hozv "a kis ki
rálvlánv e hódolatot kedvesen fogadta és hazatérve Horvát-földről, atviaurá
val meapihent Vaiszló thqtárfio:ln. míkorts kedvesen elidőzött Péter és Pál
ifiakkal. kee;Ye<1pn fogadván hóOnlal()s aiándékukat". E ielenetet naív, O~ mea
ható freskó örökíti meg, a plébántatemnlorn falán. EgyeookJoen a Histnria
Dornus bizonvítta még azt is, hogy "Vais7.1ó uradalmát a török ihó"lnlts>1~g

a Nvul-sziaeti apácák bírták" - míg a török uralom alóli fölszabadulás után
közalapítványi birtokként kezeltetett, akár a pécsváradi bencés rnonostoré.

Az Ormányság területén fekszik a híres keavhely, Mária-Gvüd is, amely
nek kegyelmet kereső zarándokait sem Irnádságukban, sem éneklikben egyet
len református ormányságí faluban soha meg nem zavarták. De túl ezen az
elmúlt másfél évtized alatt, amíkor az új lelkészségek keletkeztek, a plébánia
lakóházak építkezésénél éppúgy, mínt a templomokénál mindenütt fáradha
tatlanul segédkeztek is.
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Ezekben az új templomokban persze kevesen vannak már az egykori
avar-kabar ősmagyar népfaj rvadékaíból, annál többen az új Ormányság igazi
népi közösségének tagjai. Kedves emlékünk a szép bogdásai rnűemlék templom
ban látott jelenet, amikor a rnísszíós vasárnapon "A néger gyereokekért !" fel
írásű gyűjtőpersely fölé hajoló kis fényesszemű, szalagosvarkccsu cigánylány
pirulva, buzgón nyomkodta, dobáita a perselybe a maga tízfilléreseit s utána
elégedetten. hangosan, büszkén elkíáltotta magát: "Hálá Isten, én is ádtám !"

(Dénes Gizella)

RONAY GYÖRGY: ESTI GYORS. A nábob halála átfogó, társadalmi raj
za és kemény, pörölycsapásos fejezetei, a Képek és képzelgések Ikáiban oldó
dó, mély -gondolatlsága után Rónay -ebben az újabb regényében a közelmúlt
világába fordul: a második világháboruból hasít ki egy korszeletet 'bekapcsol
va a 'bűn és bűntudat míndig időszerű, szrkrázó feszültségét, A múltat és je
lent szímultán pergető képek egy érettkorú férfi gyöngeségét, az abból eredő

bűnt és a bűn által indukált lelkiismeretfurdalás egyre jobba.n elhatalmásodé
erejét ábrázolják A főszereplő Kerekes Kálmán nem szándékosan, érdekből

árulja el ,gyógyszerész főnökét és feleségét a nyilas főkapitány előtt; a vál
ságos időkben nincs meg benne a kellő emberi tartás, s egyetlen mondatával
az ellenséges tábor kollaboránsává szegődák. Szíláayíékat a halálba hurcol
ják, - Kerekesben megindul egy évekig tartó, lálhatatlan folyamat, a tett
felidézése és az elmulasztott, helyes magatartás közöttí őrlődés.

Rónay e másfél évtizedes, belső szúrágás számos megnyilvánulását, a za
vart reflexiókat és az írracíonálís Iecsapódásokat, a világos és a beszűkült ön
tudat váltakozásait ritJka írói bravúrral eleveníti meg; "hóse" állaoootát lépés
ről-lépésre követi és árnyalatosan rnotívália. Mindez azonban az állapot rög
zítésére. ~örülhatárolására vona tkoziJk. Kerekesből valójában egv Janus-arc
kandikál ki: egyik oldalról kibontakozó pszichopatikus alkata, másfelől az idé
zett múlt Falstaffra emlékeztető, bővérű nőcsábásza te/kint felénk E kettősség

El tí'Pusok elütő volta, idearendszerd különbözősége miatt valószínűtlenné te
szi Kerékes alaktát. A kalandtalt nem válogató patikus f.i~ráia egyébként
is a derűsebb, idilli ábrázolás felé kéredzkedik, - ha az író a hagyományos
szerkesztés törvényei szerínt építené fel regényét, Kerekes lényének tragikus
ba való "átkapcsolását" rnég nehezebben sikerülne megoldania. Végül is az
dönt. hogy a konfliktust hordozó, kihangsúlyozott részek a pszichopata komor
vonásait határozottabb körvonalakkal rajzolják meg, az olvasó és a kritikus
is ezt fogadja el érvényes portrénak.

Az "első csengetés" az Eichmarm-üev említésekor hasít Kerekés Kálmán
tudatába. A múlt kínzó emlékein, gomolygó zűrzavarán kíviil már egy meg
alkuvó Iházasság és egy abból származó, torz utód is nehezíti életét. A náci
tömegzvílkos és a maga Ielentéktelen személyének az összemérése, bűneiik

azonosítása paranoiás tünetekre vall: a borongó kedély hangulatfelhőit ezvre
jobban kiszorítia a tartós depresszió, a valóságos élet határán átcsaoó víziók
és hallucinációk felbukkanása. A naplóban jeln'zett. egvrnást követő észrevé
telek: - .,Megkezdődött a hajsza. - Meghúzták a lasszót: elárultak. - Alea
iacta est." - És a Imár le sem írt, csak elgondolt, végső mondat: "A ,kör
bezárult" - az üldöztetéses téves eszmék jelenlétére utaln::lilc Rónay enélven
szántó regénye egy pillanatra sem szürkül az elmeorvos oéldatárd arivagává.
a kórkép bemutatásában az író enunkáia, rnűvészi sokrétűsége döntő szere
pet kap. Kerekes egvéní trazédiá ia, az öngyíbkosság felé való tántorgás a lelki
motívumok és agyógyszerészt körülvevő szűkebb környezet pontos ábrázolá
sával válik hitelessé, általános érvényűvé.

A gyógyszerész életének ,korábbi, az árulást megelőző szakaszában is fel
tűnik már, hogy a drámai erezetű regény kevés szerenlót vonultat fel; az író
szélesebb ívű tabló helyett egyetlen ember belső világát akarja bemutatni.
Hohl Péterból is csak annyit láttat meg, amennyi a véres uralom képviselő

jének felvázolásához szükséges; Kerekes és a főkapitány burkolt, többmenetes
párharca egy-ikét találkozásuk után leegyszerűsödík: a tétova ember mindioo
ban eszközzé alacsonyodik az erőszak kezében.
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Rónay kevés embert, de sokféle szándékot, belső rezdülést és árnyalatot
gyűjt össze a regény fókuszába. Az ábrázolt világkép nem azonos Bohuniczky
Szeíí elképzelésével, aki egyébként szép és eneleghangú írásában (Jelenkor,
1963. augusztus) a "társadalom hibrid tükörképét" és "a bűnözők rémtetteit"
vélí felismerni "egy tökéletesített panoptikum viaszbábuin" a regény elem
zése kapcsán. Saját szavával helyesbítve: "a lelkiismeret feszültségét" érezzük
itt elsősorban, azt a befelé irányuló, kisebb-nagyobb robbanásokkal haladó
töltést, amely végül is elpusztítja magát az embert. Kerekes KáLmán sorsá
ban az olvasó csak saját gondolati 'kapcsolásán át és nem közvétlenül láthat
ja a "társadalom széles térképét" '- s ez -így is van jól, mert az író nem kör
képnek, hanem egyéni tragédiának minden oldalról rnegvilágított, művészi

kifejezésére vállalkozott.
A drámai hatást kitűnően szolgálja a regény hiteles atmoszférája: a vi

déki város ábrázolása 1944. őszének rninden bizonytalanságát, belső remegé
sét magában hordozza. Rónay hangokkal. fényhatásokkal és a kontraszt ér
zékeltetésével idézi fel a válságos időket élő dunamenti helység életét: 
"CsÖiIldesség borult a városra. De a csönd mélyén dobogott valami. Távol, mé

-lyen, színte a föld alatt." Kihaltnak tűnik rnínden, míntha téli álmát aludná
a település; a természeti jelenségek is csökkentett értékű vegetácíót jelez
nek. Homály és pára üli meg a környéket, az ember "csak nyirkos szagáról
érezte a ködöt, amint a Duna felől bolyhosan a városba húzódik". A hátor
szág háborús felvételei, a remegő pillanatképek ott táncolnak az emlékező

szeme előtt. A nagyvendéglő kríptaszerű hodályként terped a főtéren. Belül
is lekopott róla rníndaz, ami rendeltetése volt; "a nagy kristály pikkelyes,
lomha bálnateste szürkén lógott a terem közepe fölött", csak két ernyős fali
kar sárgásbarna, gyönge fénye világít. A fekete viaszos-vászonnal letakart
címealom és a széknek támasztott, hullaszerűbőgő, .mínt egy végetért mulat
ság kiábrándult korhelyei szunnyadnak a sarokban. Nem rnessze kis asztal és
rajta a létbizonytalanság szírnbóluma, a rádió áll "a skála hullasárga ákom
bákomaival és zöld varázsszemével". Az operatőri remeklés egyik legmegrá
zóbb részletét a külső felvételek sorában találjuk ; itt már feltűnik a háttér
ben a szenvedö, meghurcolt emberek csoportja is. "Odébb teherautó állt a
vörhenyes fényoen, s két nyitott katonai autó. A kongatás abbamaradt; a ha
rangszó utolsó hulláma is elrezdült a város fölött, s egy percig tökéletes csönd
volt. De egyszerre mintha belekiáltottak volna, döbbenetes, néma kiáltással:
északon fölizzott valami hihetetlen fény. A város vakító fehérbe borult, s
ugyanakkor föltűntek a enetszö világosságban a tér végén a foglyok."

A nyilas uralom pünkösdi királysága, a lidérces napok, a gyógyszerész
angolnaszerű magatartása az új viszonyok között fílmszerű gyorsasággal pe
regnek előttünk. Kerekes helyváltoztatásad enenedéket adnaik a külvilág elől,

de csak egy időre esrtitják el a meghorzsolt lelkiismeretet. A balatonbogdányi
nyugdíjas napokat egyszer csak megszállják a feldúlt lélek dzsínjei: a bún
előbukkan az elmúlt évek takaról alól, nem lehet leplezni többé. A regény
második része megrázó képet fest a bűntudat kóros növekedéséről. A téves
eszmék a legkülönbözőbb arányból törnek rá Kerekes.re, szellemi egyénisége
fokozatosan bomlik parányi, öntudatlan mozaikokiká.

E megdöbbentő haláltánc két emlékezetes jelenete a gyógyszerész találko
zása a világi és az egyházi törvény képviselőivel; a bíróval, akí előtt felje
lenti magát, és az öreg pappal, akinek egy sétatér padján megvallja bűnét.

Kerékes e találkozások során jut el a teljes níhíltg: a bíró józan véleménye,
a kis bűnösök iránti elnézés és lojalitás éppen úgy nem oldhatja fel, mint a
pap megbocsátást hirdető szava. Pedig a maga világnézete szerint mindkettő

döntő érvénnyel mondia ki az életre vonatkozó elveket és sűríti bele az er
kölcs tanítását. A komíkus arcélű, szíkkadt, öreg pap sohasem avuló igék
kel próbálja vigasztalni: "Megbocsátani magunknak. Kitörölni az időből, ami
történt. .. Az Isten megbocsát neked, most rajtzd a sor: hogy te is megbo
csáss magadna!k... Ha elestünk, fel kell állnunk, hiszen az igaz is botlik,
nem kétszer, de hetvenhétszer napjában" - mondja rnelegen, egyszerűen. de
Kerekes már semmit sem hall; a lasszó suhQiását érzí a magasban. A köze-
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ledő végzet jele ez, tekintete már csak a fekete-piros csíkozású mozdony
óríássá növő képét fogja föl; a halálét, mely ott leselkedik a kerekek alatt.

A modern szerkesztés újszerű, de logikusan tagolt formájával talalko
zunk Rónay regényében, a múlt és jelen períódíkus átkapcsolása mindíg vi
lágos és indokolt. Az író az öncélú hatáskeltés eszközeit ezúttal sem érvénye
síti, az ilJgalom, a drámai lehetőségek illó anyagát komoly problématika és
intellektus tartósítja. Innen a regény megérdemelt közönségsikere is.

(Szeghalmi Elemér)

A TÖRÖK LEVÉLTARAK LEGNAGYOBB MAGYAR ISMEROJE. 1863.
február 19-én született a Veszprém megyei Apácatornán történettudományunk
kímagasló egyénisége: Karácson Imre. Középískoláit Veszprémben, Sopronban
és Győrött, teológiai tanulmányait Budapesten végezte. Már egyetemi hallgató
korában nagy érdeklődést tanúsított a keleti nyelvek, különösen a török és az
arab iránt. l885-ben szentelték Győrött áldozópappá, majd Gyömrőn lesz se
gédlelkész. l888-ban a pesti egyetem hittudományi karán teológiai doktorrá
avatják "A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a kül
földi zsinatokhoz való viszonya" című disszertációja alapján. (E munka még
ez évben nyomtatásban is megjelent.) l889-ben a győri katolikus tanítóképző

intézet tanára, majd hamarosan igazgatója lett. A 90-es években sokat uta
zott a Balkán félszigeten és Kisázsiában, rniközben török nyelvtudása sokat
fejlődött. 1900-ban peérí plébános és esperes lett, majd szentszéxí ülnök; tu
dományos munkássága elismeréséül a Szent István Akadémia is tagjává vá
lasztotta. (Itt említjük meg, hogy Karácson nem volt Pécsett plébános, - a
Benedek Marcell-féle Irodalmi Lexikonnak ez az adata téves.) 1907-ben Ka
rácson a magyar kormány megbízásából - Széchényi Miklós győri püspök en
gedélyével - a török fővárosba utazott, s ott kutatott haláláig a török álla
mi és egyházá levél-, irat- és könyvtárakban. 1910. őszén egy homályos kons
tantinápolyi mecsetfülkében rozsdás szögtől megsérült az ujja. Vérmérgezést
kapott, de ő félholtra válva, baját titkolva (nehogy forrásait elzárják előle),

'tovább dolgozott. Megfelelő orvosi kezelés híján egészségi állapota egyre rosz
szabbodott. - 1911. május 2-án, 48 esztendős korában halt meg a Boszporusz
mellett. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy Karácson a magyar tudomány vér
tanúja volt. Hamvait a magyar állam hazahozattaj május l4-én temették el
Győrött "a bújdosók történetíróiát", ahogyan Thallóczy Lajos nevezte őt sír-

. beszédében.
A 80-as, 90-es, 1900-as években sorra jelentek meg Karácson történettu

dományi és hagíológíaí munkáí, Gyakran ír a Hadtörténeti Közleményekbe,
Katholikus Szemlébe, Magyar Sionba, Magyar Nyelvőrbe, Magyar Könyv
szemlébe s más folyóiratokba. A témák változatosak: Janus Pannonius élete
és művei, I. Rákóczi György 1636. évi háborúja, A konstantinápolyi könyvtá
rak stb. Önálló kötetben - két ,kiadásban is - megjelent Szent Imre herceg
ről szóló élet- és jellernrajz, függelékében a Szent Imre-himnuszok fordításá
val. Könyvet írt Szent László királyról is. Atültette Evlija Cselebi XVII. szá
zadi törökvilágutazó emlékiratainak 6. és 7. kötetét, amelyekben a török
magyar harcokról, a század közepenek magyar közállapotairól, városainkról
és azok lakóiról, Zrínyi MLklóssal való találkozásáról, Buda váráról és a Ba
latonkörnyékéről ír a török történetíró. Lefordította továbbá Karácson Sakir
bej és Szubhi török króníkaíróknak III. Károly törökellenes háborúiról szóló
magyar vonatkozásokban ugyancsak bővelkedő - feljegyzéseit. Közvetlenül
halála előtt összegyűjtötte és sajtó alá rendezte "A Rákóczi-emigráció török
okmányaí'r-t, - e kötet megjelenését azonhan már nem érte meg. Halála után
pár évvel még egy munkája látott napvílágot, Fraknói Vilmos anyagi támoga
tásával. az a gyűjtemény, amely XVL, XVII. és XVIII. századi török okleve
leket tartalmaz, - közöttük a Bátoriaknak, Bocskainak. Bethlennek, a török
kel utóbb ujjat húzó II. Rákóczi Györgynek, Thökölynek a portával folytatott
levelezését.

Kará.cson voU az első európai tudós, aki bejutott a régi tőrők levéltárak
ba. Konstantinápolyi búvárkódása II. Rákóczi Ferenc fejedelem és száműzött

társad hamvainak hazahozatalával illlt szoros összefüggésben, annak eiyeneli
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folyománya volt. Abdul Hamid török szaltán ugyanis 1904~ben (a szabadság
hősök porainak hazahozatalán kívül) arra is engedélyt adott, hogy a magyar
török történelmi és diplomáciai kapcsolatokra. különösen pedig a Thölköly- és
Rákóczi-mozgalmakra vonatkozóan a török levéltárakban a magyar szakem
berek kutatásokat végezhessenek. Szükség volt tehát olyan szernélyre, aBd
nem riad vissza semmi nehézségtől s életét e feladatra teszi fel. "A magyar
történeti kutatás szerencséjére sikerült megtalálni azt a férfáút - dr. Karácson
személyében -, aki tninderre fanatikus önbizalommal, szívós 'kitartással és
nagy tudományával készséggel vállalkozott", - írta Thallóczy. Karácson a
munkát meg is kezdte, azonban nagyon sok akadállval találta magát szem
ben. Rendezetlen, piszkos, penészes, sötét, dohoslevegőjű helyiségekben, a tö
rökök közönyétől kisérve kellett kutatásait folytatnia. Működését az akkori
török belpolitikai bonyodalmak is -gátolták: 1909. nyarán Konstantinápolyban
zavargások voltak, majd bekövetkezett az autokrata Abdul Hamid szultán
detronizálása, amely után új. alkotmányos kormány került Törökország élére.
Karácson tevékenységét a rezsimváltozás annyiban érintette, hogy kapcsolato
kat kellett kiépítenie az új éra vezető funkcíonáriusaíval, munrkája zavartalan
folytatása érdekében. Segítőtársa, famulusa nem volt, - a téli időkben a fű

tetlen helyiségekben gyötrelmes, lassú munkával, gémberedett ujjakkal egyma
gának kellett másolnia a sokszor már rossz állapotban lévő, nehezen olvasható
török államokmányokat. Ilyen mcstoha körűlmények között bukkant rá az
értékes adatok és dokumentumok ezreire, amelyek oly sok fehér foltot tün
tettek el történelmünk térképéről. A török tudomány is sokat köszönhet Ka
rácsonnak, a műveltebb törölk tisztviselők tisztelték is a "doktor efendi"-t (így
titulálták őt). A sírnál elmondott beszédében joggal jelentetteM Thallóczy:
"A török nyelvrnűvelő társaságnak, a török történelmi társulatnak s a török
állami levéltárnak megalkotói között szerepel ez a győnmegyeí tudós magyar
pap." .

Meghatóak azok a levelek, amelyeket Törőlwrszágból küldött haza bará
tainak. Szívós természetű, de gyenge szervezetű ember volt. Az egészségtelen,
poros, hideg konstantinápolyi irattárakban már ott-tartózkodása első idősza

kában súlyosan meghűlt, s heves lázak gyötörték. Olykor-olykor elfogta őt a
magány érzése, a lehangoltság: "Ilyenkor érzem a hazától távollétemet s en
nek az idegenben elfolyó életnek ridegségét. Egy-egy percre úgy érzem, hogy
nagy megkönnyebbülés volna a halál rámnézve. itt távol, idegenben, - pedig
igazán érdemes, nagy munkát eddigelé nem végeztem." (1909. dec. 25-én.) Az
ídegrongáló, heroikus munka szüneteiben újra s újra megszólal a halálsej
telem hangja: "Néhány nap óta színte rohamosan érzem, hogy öregedni kez
dek ... Fáradt, bágyadt vagyok. Mily gyorsan eliramli-k az élet ... Kitekintek
az ablakomon. A nap leáldozott, utolsó sugarai is eltűntek a Márványtenger
hullámaiban. félhomály borítja már Sztarnbult, homályos körvonalakban lát
szik csaJk ablakommal szemközt Mohamrned szultán mecsetje. Közelg az éj.
Az én életem is hanyatlik már, sietve megyek az éj, az örök éj felé. S mí
marad tetteimből?" (Naplójegyzet 1910. aug. 29-én.) 1911. nyarán már fekvő

beteg. Naplójegyzetei Istenbe vetett rendíthetetlen hitéről vallanak: "A jó
Isten igen súlyosan meglátogatott. Iszonyú kínokat szenvedtem a húsvéti ün
nepek alatt ... Még templomba menni sem tudtam. Jóságos Isten, ilyen csa
pásoktól kímélj meg itt, idegen földön ..." 1911. április 18-án íródtak e sorok,
s két hétre rá már nem volt az élők között az a tudós, aki az európai tudo
mányosság számára először pattantotta fel a féltve őrzött török irattárak
zárait.

"Karácson volt az egyetlen tudós (európaia'cat és törököket egyaránt ért
ve), aki a törők levéltárakat ismerte... Nincs, aki nyomába lépjen. Ösrégí
keleti monda, hogy nagy épületek csak úgy Iétesülhetnek, ha eleven ember
áldozattal engeszteli meg a mester a sötét szellemeket; ilyen áldozat, ame
lyet a tudásvágy követelt: a mi hős Karácsonunk ... A halál törhette csak
meg ezt a fanatikus idealistát, akit bátran odaállíthatunk Kőrösi Csoma Sán
dor mellé", - írta róla egyik méltatója. Egy posthumus Karácson-kötet élén
nagy történettudósunk: Szekfü Gyula tanulmánya jelent meg. "Mit vétettem
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én?" című könyvében így emlékezik meg erről Szekfü: "Nekem gyönyörűsé
gemre szolgált, hogy bevezetés gyanánt e tudós magyar pap egyéniségéről

szerétetteljes képet rajzolhattarn." .
Utoljára még Karácson munkásságának egy másik, alig ismert oldaláról

szeretnénk szót ejteni: műfordításairól, - nevezetesen a Szent Imre-himnu
szok tolmácsolásáról. E téren Kosztolányi és Babits előfutára volt. Művészi

értékben természetesen Kosztolányi túlszárnyalta Karácsont (bár Sík Sándor
a Himnuszók könyve bevezető tanulmányában joggal jegyzi meg, hogy Kosz
tolányí - különben igen szép - Szent Irnre-hímnuszaínak archaikus nyelve
zetű fordítása vitatható megoldás), azonban Karácson tolmácsolásat is méltók

. az utókor emlékezetére. Két középkori Szent Imre-himnusz egy-egy versszaka
álljon itt - összehasonlításul - kettejük áttevésében:

A "PLAUDE PARENS PANNONIA" 1. STROFAJA

KARACSONTOL: KOSZTOLANYITOL:

Pannónia földje vigadj,
Mert oly boldog fiad van,
Kinek erényén öröm kel
Az égnek lakóiban.

Pannónia földje vigadj,
Mert dücső az te fiad.
Nincs az virtusának híja,
S az mennyben öröm riad.

A "LAETABUNDUS ET CANORUS" 5. STROFAJA

KARACSONTOL: KOSZTOLANYITOL:

Hiúságokról lemondva, A hívságokat kerülve,
Magát csupán arra adja, Csak jámborság volt az üdve,
Ami j6 és ami szent, Ennek tett mindent alá.
Bár hatalom volt előtte, Járt fönt a hatalma ormán,
Rajta nem fog gyönyör tőre, Megveté ezt is mogorván,
S megveté a kincseket. Földi jó meg nem csalá.

(Dévényi Iván)

JEGYZETLAPOK. (Egy mindentudóról.) Troilus míndent tud, kivéve azt
az egyet, hogy menoyí míndent nem tud.

Nincs az a társaság, melynek ne ő lenne a központja. Bánmtről legyen szó,
ontja a párhuzamokat. képzettársításaí szíkráznak, vtllám-lobbanásal világf
tanak be ismeretlen tájakat. Troilus ért a fuga művészetéhez, a reneszánsz
festők ecsetkezeléséhez, otthonosan mozog a filozófiában és a természettu
dósok laboratóriumában, kisujjában van az egész állat- és növénytan, a pa
leontológia és az asztronómia, mindenről azonnal kerek kis előadást rögtö
nöz, s előadását kémiai képletekkel fűszerezi és matematikai levezetésekkel
élénkíti. Mindenről elmélete van, és minden elméletének föltétlen érvényt
tulajdonít. Troilus míndent tud, és mindent mindenki másnál jobban tud,
szerény rnosollyal oktatja ki a szaktudósokat és udvarias szabadkozással iga
zítja helyre nagyrabecsült orvosprofesszorok díagnózísát,

Hívei szájtátva figyelik, divat azt suttogni, hogy Troilusnak egyetemi
katedrán, esetleg rniniszterelnökí székben a helye. O maga minden efajta ja
vaslatot idegesen elhárít, félrevonul egyszerő bungalóviába és a világegyetem
titkainak megoldásán töpreng.

Állandóan közel jár a titok megfejtéséhez. Néha úgy tetszik, már meg is
fejtette, kísvártatva kiderül, hogy hiba csúszott a számításba.

Troilus nem érti a dolgot, pedig egyszerű a nyitja. Levezetéseiből kife
lejti azt a hiba-lehetőséget, amit saját személyének bevonása jelent. Troilus
szemében ugyanis saját személye eleve kizárja a tévedés minden lehetőségét,

Még nem fedezte föl, hogy azért téved, mert tévedhetetlennek hiszi ma
gát. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

FŐ\'. Nyomd411p. V. 5. 1031:H;4. - F. V.: Pele .rán~



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. B. Budapest. - Az egyház nemcsak Magyarországon, de jelenleg mín
denütt tiltja a halotthamvasztást. A Codex Juris Canonici 1203. paragrafusa
intézkedik ebben a kérdésben. E paragrafus elöírásait csak központilag lehet
rnegváltoztatní (esetleg a zsinat javaslatára a pápa), a magyar püspöki kar
saját hatáskörében nem teheti magát túl rajtuk. Természetesen az illetékesek
is ismerik azokat az érveket, amelyekre ön is hivatkozik. Az is nyilvánvaló,
hogy az, aki halotthamvasztás esetében is óhajtaná az egyházi temetést, ezzel
már kifejezésre juttatta, hogy nem azért választotta ezt a temetkezési mó
dot, hogy általa az egyház tanításai ellen tűntessen. (Tehát - mint ön írja
- "nem azzal a céllal, amely ellen valamikor a törvényt hozták".) Ezért írhat
ja a Jegújabb Herder kiadású Lexikon fűr Theologie und Kirche (Egyházi és
teológiai lexikon) - miután előzőleg már megállapította, hogy a halottham
vasztás nincs ellentétben a feltámadás tanával vagy más dogmával - hogy:
"Az a tény, hogy manapság a halotthamvasztast lényegében egészségügyi, esz
tetikai és gyakorlati indokokkal támasztják alá, kőzelfekvővé teszi, hogy az
egyház magatartását ebben a kérdésben a jövőben felülvizsgálják" (917. 1.).
Mindenesetre azonban addig, amíg ez a "felülvizsgálás" meg nem történik,
változatlanul érvényben van a jelenlegi előírás, amely szerínt nem lehet egy
házi temetésben részesíteni azt, aki végrendeletileg úgy hagyatkozott, hogy
halála után elhamvasszák. Ha valaki nem maga intézkedett még életében ilyen
értelemben, csak hátramaradottal választják ezt a temetkezési módot, ebben
az esetben egyszerű szertartással a holttestet előzőleg be lehet szentelní.

B. M. Pécs. - Legszívesebben teljes egészében Ieközölnénk okos és hosz
szú levelét, amelynek bevezetőrében ezt írja: "A régi fölfogás szerint ,a val
lás a papok dolga': most míndig jobban érezzük, hogy mindnyájunké. Ezért
az azelőtt észre sem vett hiányosságokat, hibákat jobban érezzük, és remél
jük: az illetékesek nem veszik rossznéven, ha szóvá is tesszük." Nemcsak ez
zel, de a levélben foglaltakból még sok mindennel egyetértünk. De lássuk ta
lán előbb azt, amiben nem értünk egyet.

Kifogásolja, hogy az egyháziak főleg csak az ún. "mély lelki életet" élők

re fordítanak figyelmet és nem foglalkoznak eleget a "jóindulatú míndennapí"
emberekkel. Holott a jó pásztor többet fárad egy elveszett bárányért, mint 99
megmaradtért. A hasonlat - úgy érezzük - ezesetben nem egészen helyén
való, aminthogy nem szerenesés a megkülönböztetés sem, amely a "kisszámú
tökéletes"-sel a "jóakaratú tömegv-et állítja szembe. Az igaz, hogy lisieuxi
Szent Teréz "kis út"-ja az életszentségre törekvöle útja, dehát a megszeute
lődésre mínden kereszténynek törekednie kell. És ez a kis út épp azok számá
ra van, akik nem a nagy Iátomások, a misztikus elragadtatásak, a lángoló
prédikációk vagy tudós teológiai munkáJk révén, hanem a mrndennapok apró
kötelességteljesítései által akarnak Istenhez közelíteni. Itt természetesen az
állapotbeli kötelességekre gondolunk. Mert annak az óhajának, amelynek le
velében hangot ad, ti. hogy világosan meg kell mondani, mennyi a közepes
"lelki tehetségű" átlagember kötelessége, nagyon könnyű eleget tenni. Egyházi
előírás tehát a szó jogi értelmében vett kötelesség csupán a néhány böjt meg
tartása, vasárnapokon és a parancsolt ünnepeken rnísehallgatás és évenkint
egyszeri gyónás és áldozás. Az, ami ezt meghaladja, .már nem "kötelesség",
hanema keresztény lélek természetes élése a kegyelmi lehetőségekkel. Bár
szcszertr.: ),e:~l ezt írja. de talán arra gondol (és ha igen, akkor ebben igaza
is van), hogy nem hangoztatjuk elégszer. hogy minden mégolyan szürke napi
munkánk. emberekkel törődésünk a rnunkahelyen vagy a családban, a meg
szentelődés eszköze lehet számunkra, ha Istennek ajánljuk fől és a krisztusi
szeretet szellemében végezzük.

Ezekután pedig lássunk néhány közérdekű szemelvényt rokonszenves írá
sából: "Sajnálatos kőzönségünk tájékozatlansága a liturgia terén. Sokkal job
ban hangsúlyozni kellene az oltáriszentségnek, s ennek megfelelően a lltur-
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gíában a szentmísének központi jelentőségét vallásunkban. Rossz nézni. aho
gyan az "ájtatoskodó hívek" a kitett Szeritség mellett oda sem tekintve jár
kálnak, vagy mennek valamelyik szoborhoz. képhez. Sajnos. általában nagyon
messze vagyunk még a liturgikusan együtt mondott szertartásoktól és szentmí
sétől. Jó lenne, ha egyelőre legalább a főrészek jelentőségére jobban ráirányí
tanák a hívek figyelmét." Ide tartozik az is, amit a "suttogókról és csörge
tökről" ír. "Némely jámbor lélek azt hiszi, hogy (érmekkel megrakott) rózsa
fűzérének csörgetésével. vagy jól hallható imasuttogással áhítatának külön
leges jeIét adja. Jó lenne ezeknek mielőbb tudomására hozni, hogy 1. A temp
lomban minden elkerülhető zaj keltése fegyelmezetlenség. (Egy előimádkozó

legyen; a közös feleleteket pedig mondjuk hangosan érthetően, tiszta kiejtés
sel.) 2. A szentmisén - bár nincsen tiltva - nem helyes mást imádkozni.
(Aki teszi, legalább ne okozzon feltűnést, és ne zavarjon mást a mise meneté
nek követésében.)" Egyetértünk levélírónkkal akkor' is, amikor azt írja, hogy:
"fel kellene hívni a misézők figyeimét azokra az egyházi intelmekre. amelyek
a mise közben elmondott szentbeszéd tartaimát maxímálták. Sajnos gyakran
megtörténík, hogya hosszú beszédről a hívek eltávoznak; ezeknek misernu
lasztása bizonyára azokat is terheli, akik az egyház szándékával szembefor
dulva, saját szereplésüket állítják előtérbe az áldozat rovására."

Olvasónk karácsonyra szánta levelét, sajnos azonban az jóval a karácso
nyi számunk lezárása után érkezett. De még benne vagyunk a karácsonyi ün
nepkörben és így nem késő leközölni azokat a megszívlelendő gondolatokat,
amelyeket a "Jézuska" és vele kapcsolatban a Mikulás és a Nyuszi problé
májáról ír. "Szerzetesi iskolába jártam; ott is felvetődött ennek az ún. .ha
zugság-nak kérdése, és egyik igen bölcs tanárnöm a következőképpen vilá
gította meg: A mese nem hazugság. Amíg a kisgyernnek nem tudja a mesét a
valóságtól megkülönböztetni. addig az ilyen .mísét' is igaznak tartja. Az a
fontos, hogy amikor elér az értelmes korhoz, akkor megmagyarázzák neki,
hogy átvitt értelemben igaz mindez, mert hiszen közvetve mindent Istentől

kapunk. Az igaz, hogy ha a Jézuskaról mesélnek is, őt magát nem szabad
mesealakká torzítani. (Mi, ha gyermekkorunkban akár magunk közé is kép
zeltük, ez a .pajtásság' nem vált a tekintély rovására, mert a kis Gyermek
nekünk egyben a végtelen felségű Isten volt akkor is. A kisgyermek könnyeb
ben megérti az ilyesmit, mint a felnőttek képzelnék. Szüleim a mese-korban
is rnínden kérdésünkre meg tudtak felelni: a Jézuska nemcsak maga hoz aján
dékot, hanem a Mikulást - az életében jótékony Miklós püspököt - és a
Nyuszit is ő küldi, ő ad nekík hatalmat, illetve képességet, hogy a kisgyer
mekeknek örömet szerezzenek stb.) Annak az olvasó-társnak (egy régebbi üze
netben feleltek neki), aki a ,Jézuska' ellen kikelt, azt felelem: ha az Úr Jé
zus nem akart volna Jézuska lenni, akkor nem lett volna kisgyermekké. A
gyermek sohasem érezhet magához olyan közel egy - pláne Úrnak emle
getett - felnőttet, mint egy másik gyermeket; lelkivilága pedig később soha
sem lesz olyan fogékonya természetfeletti közelségének megérzésére. átélé
sére. Aki ezt az élményt el akarná venni, kegyetlenebb lenne, mint az
a nem régi, de máris elavult irányzat, amely a gyermekmeséket .természettu
dományes alapon' akarta megmagyarázni (pl. az óriások és törpék: hormon
zavaros emberek, stb.)."

Hibaigazítás. Lapunk decemberi számláhan Somogyi Antal tanulmányába
két sajnálatos sajtóhiba csúszott be. A 724. oldalon a második sorban "váltja
ki bennünk" helyett "váltja ki bennük", a cikk utolsó bekezdésében "a tö
kéletes szépségének" helyett "a tökéletes test szépségének' olvasandó.
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