
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-

54



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
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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
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