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Sík Sándor

AZ Il\JA PSZICHOl ÚGIÁJA

Hogyan kell imádkozni, hogyan imádkozzunk? Az ima elméletéről

. szólva egy másik írásomban oda következtettem, hogy az imádság 00
tény, adva van az emberi természettel. Kell-e akkor tanitani rá az em
bert? Azt szokták mondaní: az imádság a lélek anyanyelve. Kell-e az
anyanyelvet tanítani? Talán úgy magától kell jönnie, ahogy az évekkel
a gondok. Kétségtelenül vannak szerenesés emberek, akiknél csak úgy
magától megy az imádság. Talán a legtöbben elmondhatjuk magunkról,
hogy vannak és voltak szerenesés óráink, amikor magától jön az ima.
Egészben véve azonban az ember minden értékes tevékenysége, nagy fel
adatok végrehajtása csak úgy lehetséges, ha felkészül hozzá, ha megta
nulja,
• Tanuljunk hát imádkozni. Kitől? Tanuljunk attól, aki legjobhan tudja.

Az úr Jézus Krisztushoz szegődjünk. Tudjuk, az apostolok egyszer arra
kérték az Urat, tanítsa mez öket imádkozni. E;g. ő megtanította öket a
Míatvánkra, amelyet Szent Lukács szöveqében így vezet be: "Mikor imád
kozni akartok, ezt mondiátok." Máté szövegében pedig ez áll: ,.Igy imád
kozzatok." Tehát a Miatyánk míntezv mintáia az imának Ha nem is
ugyanabban a formában, de így kell imádkozni. Vegyük sorra, mire tanít
itt az úr Jézus.

Kezdődik a megszólitással ; "Mi Atyánk." Az ima két mozzanatát mu
tatja ez be. Isten és ember viszonyát, amelyben az Isten az első, - pedig
a gyakorlatban sokszor nem úgy van. Istenre kell vonatkozni az első gon
dolatnak, nem magamra és kéréseimre. Istenre kell szegezní szemünket.
akit Atyánknak szólítunk, Atya - vagyis az imaviszonyunkat jellemző

félelem és szeretet egysége közii1 a szeretet legven az első, és ne a féle
lem. De a félelem is ott van: "Ki vagy a mermvekben." Ez felhívja a fi
gyelmet arra az áthatolhatatlan, szóba foglalhatatlan "más"-ságra, ami
Istennek a tulajdona. Ennek a szent félelemnek is jelen kell lennie.

Az első, amit ehhez a szerető Atvához, és mégis vérrtelen messze
si1rlí. irdatlan messzeségű Istenhez intézve mondunk, az első a legfőbb:

a dicsérő imádság. "Szentelte';;"'ék meg a te neved." De nemcsak én imád
kozom és áldom Istent: mindenkinek és mindennek áldani kell. Mikor a
Miatyánkot imádkozom. együtt imádkozom a mindenséggel, amely a lété
vel dicséri Istent. Szabadakaratommal belekapcsolódom a mindenség dl
cséretébe: így válik valósággal kozmikus élménnyé a Miatyánk.

"Jöjjön el a te országod." Nem elég nekünk, hogy a végtelen Isten
hez szélunk. Arra vágyódunk, hogy az Isten országa közérik is eljöjjön.
Nem érhetjük be azzal, hogy a messze mennvorszázban maradion: érvé
nyesülnie kell bennem és a világban. Micsoda cselekvő lendület van a
Miatyánk imádságában!

A következő mondat -megrnondta, mit kell tennem. "Legyen meg a te
akaratod." Azt kell tennem, amit Isten akar. Minden kérésemet, imámat
úgy kell végeznem, hogy "ne az én akaratom legyen meg, hanema tied".
Azaz legyen a te akaratod az enyém is.

Ezen alapvető állásfoglalások után következik két nagy kérés. A leg
sürgősebb anyagi és a legsürgősebb szellemi szükségleteinket tárjuk
Isten elé. A Iegszükségeseba anyagit: a mindennapi kenyeret, és a leg-
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szükségesebb szellemit: bűneink bocsánatát. "Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma" - "és bocsásd meg a mi vétkeinket." Es persze
ennek a bocsánatnak föltétele: mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.

Mindenkinek. Tehát a szerétet levegőjében kell történnie az imádságnak.
"És ne vigy mínket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól." Isten

kegyelmét kérem minden rossz ellen, a bennünk lakó gyengeség, a gonosz
lélek, valamennyi külső és belső gonosz, az értelmetlen szenvedés ellen.

Ime, a Miatyánk megtanít arra. hogyan kell imádkozni.

Lélekben és igazságban

Az Úr Jézus a Miatyánkon kívül még négy helyen ad utasítást arra,
hogyan kell imádkozni. Az egyik a szamariai asszonnyal folytatott pár
beszéd: az ima nincs helyhez kötve, hanem "lélekben és igazságban" kell
imádni az Istent. (Jn. 4, 23 - 24) Mit jelent: lélekben? Hogy nem fontos
a külsöség, nem elsőrendűen fontosak a körülméayek, amelyek között
imádkozunk. Az a fontos, hogy az imaviszony meglegyen, hogy az ima
kifejezze azt a belső tartalmat, ami a lélekben van. Mélynek, bensőséges

nek kell lennie. És Igazságban kell imádkozni: azaz becsületesen, hitele
sen, őszintén, a belső imaviszony szerves kifejeződéseként.

A hegyi beszédben két dolgot mond az úr Jézus az ámáról. Először

összehasonlítja az ő akarata szerinti imát a képmutató farizeusok ímá
jával, akik .a nagy nyilvánosság elé mennék, az utcasarokra, kürtöltetnek
maguk előtt, hogy láseák az emberek, hogyan imádkoznak. De te ellen
kezőleg "amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót és imád
kozzál a rejtekben lévő Atyádhoz. Atyád, aki ,a rejtekben is lát, megfizet
neked (Mt. 6, 5 - 6). Másodszor pedig a pogányok imádságával hason
Iítja össze, akik sotkat fecsegnek. pedig az úr nem azt kívánja és nem
azon fordul, hogy Isten meghallgat-e vagy nem. "Hiszen tudja a ti Atyá
tok; mire van szükségtek, még míelőtt kérnétek" (Mt. 6, 7-9).

Megerősíti ezt még egy helyen, arnikor a farízeusokkal és írástudók
kal vitátkozva Izaiást idézi: "Ez a nép csak ajkával dicsér engem, lelke
pedig távol van tőlem" (Mt. 15, 8). Nem az aj,aJk kell, hanem a szív, Vagyis
lélekben és igazságban kell imádkozni. Látnivaló, hogy mindezek az uta
sítások lényegében ugyanazt fejezik ki.

De van egy helye az evangéliumnak, amely rnintha ellenkeznélk az
eddigiekkel: "Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni"
(Lk. 18, 1). Betű szerint €ZIt nem érthette, hiszen az lehetetlenséz. Ű maga
sem imádkozott mindíg igy, ímaszövegek mondásával: prédikált, jót tett
és más dolgokat cselekedett. Hogyan ikell tehát érteni? Eg:észen viláaos:
az állhatatos imádságot érti rajta. Az igazságtalan bíróról szóló példa
beszéd következik utána, az özvegy állhatatosságáról, akinek a bíró végre
is ágazságot szolgáltat, A szentatyák sokszor egyszeruen a gyakori imád
ságra értelmezik. Ne kivételes ténykedés legyen az imádság, hanem szer
ves allkatrésze életünknek. És a lelki élet fejlődése abban az irányban ha
lad, hogy egyre kevésbé lesz kivételes. A szóbelí imádság csakmegnyi
latkozási alkalma lesz az imádságos lelkületnek. Vagyis imává kell lenni
valamiképpen egész életünknek: "Akár esztek, .akár isztok, skár másvala
mit tesztek, mindent az ő dicsőségéreoselekedjetek" (1. Kar. 10, 31).
Amint Szent Ágoston mondja: "Életeddel úgy énekelj, hogy soha el ne
hallgass. " Ha tehát Istent dicséred, ne csak nyelveddel dicsérd, hanem
vedd, kezedbe a jócselekedetek hárfáját is: dicsérd Istent, amikor fogla-
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latoskodol: dícsérd, amíkor eszel vagy Iszol, dicsérd, amikor ágyadban
pihensz, dicsérd, amikor alszol; mikor nem dicséred hát?"

Hogyan lehetséges így írnává változtatrit az egész életet? Az első és
legvilágosabb az, hogy valamiképpen meg kell próbálni Isten [elenlété
ben élni. Tudom ugyan, hogy mindíg abban élek, de sok másra van gon
dom és az betölti az életem. De lehet és kell is, ha szabad igy mondaní,
félig tudatosan gondolni erre. Egy hasonlat találn megvilágítja. Ott ül az
édesanya a Balaton partján egy padon és talán kézlmunkázík; a gyereik
játszik a homokban. Az édesanya nem nézi őt folyton, hiszen dolgozik,
mégis a gyermek egészen másképp játszik, ha tudja, hogy ott Vi31n, pedig
nem rá gondol. hanern a [átékra. Ilyen fél-tudatos módon kell élnünk
Isten előtt az életünket. Ezt előmozdítj ..'l az, ha iparkodunk Istenre vonat
koztntní mindent, ami életünkben történik. Nem buta véletlenek és vak
esetek intézik a sorsunkat: mindent valamiképp követségtként tekintek az
Istentől, S aimkor még a tudatnélküli cselekedeteim is, mint például az
alvás, istendicséretté alakulnak, Egy nagy gesztussal igy fogadok el mín
dent. Hozzájárul ehhez persze, hogya jószándékot sűrűn fölkeltem ma
g arnban. Egy szóval, egy sóhajtá,~~'ll, egy gondolattal kérern az Isten segít
ségét. f~y mindennek pozitív előielet adhatok, mindent imáváváltoztat
hatok, Izv lehet magát a rnunkánkat is Istennek ajánlani. De akkor aztán
tőlem telhetőleg a legjobban kell mindent elvégezném, hiszen ezzel Isten
munkáia lesz!

Tehát amit az Úr Jézus az ima módiáról mond, össze lehet foglalni
két szóval: lélekben és ig,'1zsáqb'in. Szóban nem lehet mindég imádkozni,
de lplp,'<ben ige'1! fme .'1Z Úr t'l.n.ít;!i!';'l az imáról. És ez éppen e~ég utasítás.
A többit ránk bízza. CIS,3.lk a lélekben legyen meg laz imaviszony és amit
imádkozom, azt végezzem becsületesen, akkor jól imádkoztam.

E~ nagyon kedves kic; történetet olvastam e~ jeles francia írónál,
föliegveztem. Egv nvolcvanötéves örezasszonnval beszélg-et: "N::lJ~on buta
vazvok - mondia Colette néni -, tudom jól. Mikor kicsi voltam, tizen
ezven voltunk testvérek é,<; n."t~on korán munkára kellett mannünk. Sose
tanulhattam írni-olvasni. Néha nagyon rosszul esett ez a tudatlanságom,
de mez kell rnondanom. hogy az imádságomban ez sohasern zavart, ín
kább ellenkezőleg. Hangosan vagy halkan beszélek a jó Istennel; elmon
dok neki mindent, ami eszembe jut, úzv ahozv énnen jön. Azt hiszem,
h02V a könvvek csak akadálvoznának. me q;kötnének. De én szabad akarok
lenni laz imádsásromban. A szomszédoknak, ismerősöknek, embertársaim
nak mindig szabadon mezmorrdtam a véleményemet; míért ne mond
hatnám meg énnen úgy ,a jó Istennek is?"

Ez az ezvszerű o'i:'lSZO'1V egyszerűen határozza meg; olyan nagvszerű

szent, mínt Nazv Szent Teréz másként mondia el nekünk, de a lényeg
UQ'V'1TIi1.Z. Nem aet ielenti ez, hozv a Míatvánkot míndenképoen imádkozni
kell. Nem is azt jelenti. hogy akinek köteles ímáía van, azt nem kellene
imádkoznia. A oaooknak a breviáriumot ímádkozniok kell. De tudni kell,
hoov a másfaíta ima is mínd jó. Mindenütt megtaláljuk ezt a szabad
imádkozási módot, már Marcus Aureliusnál, az athéníeknél, sőt a pigmeus
törpék között is.

Erzelmi és értelmi imádság

A különböző imalehetőségek és egyes formák közül válassza ki-ki azt,
amely neki legjobban megfelel, és imádkozzék úgy. Egy fő lélektani kü
lönbséget szerétnék itt az imádságok közt megmutatni, hogy mindenki
megismerhesse, melyik az övé.



A legrégiba és legáltaJán06l9.bb felO67Jtás szerint van érzelmi és ....
telmi imádság. Elöreboa;;átom: nem szabad em úgy érteni, hogy lehet
séges acsak-érte1mi vagy csak-érzelmi imádság. Az imaviszony jellemzője,

hogy az egész ember benne van: a gondolkodó, érző és akaró ember. Kü
lönben az újabb vallástudomány kisérleti lélektani alapon, modem
"teszt"-rendszerrel bizonyítékokban mutatja be ezt. A meg1különböztetéll
tehát csaik arra urtaJ., hogy melyik elem uralkodik benne. A tapas:ztalat
szerint a IDők, gyermekek, művészek, a nép jobban szereti az érzelmi imád
ságot. Az értelmi imát Inkább a férfiak, a tudományos és elméleti képzett
ségű emberek, általában az érettebb ikorúak szeretik, Az akarati imát iB
jobban szeretik a férfiak, nagyon erős karakterű, erős morálís érzületO
emberek. Ez utóbbit nem tárgyalom külön, mert nem különböziik Iénye
gesenaz előző kettőtől.

Gondoljunik például a Híszekegyre: ez nyilvánvalóan értelmi rímád
Bág.Elmondja, hogy miben hiszünk. Ezzel szemben az üdvözléRY Mária
érzelmi imádság. Kétütemű: egy főhaitás és egy sóhajtás. üdvözöljük
Máriát azzal a mondattal, amelyet az Úristen adott az angyal ajikára és
egy fölsóhajtással kérjük, hogy imádkozzék érettünk most és a 'legdön
tőbb pillanatban: halálunk Máján. Ugyanazon szerzőtől, Aquinói Szent
Tamástól való az Oltáriszentség két himnusza: a Lauda Sion, amely 8
dogmákat sorolja el WI· Oltáriszentségről, és az Adoro te devote, amely
ben az érzelmi elem dominál.

Elóveszek két rövid, színte klasszikussá vált szentáldozás utáni hála
adó imádságot. Mind a kettő az isteni szerétet imádsága. Az egyik Xavéri
Szent Ferenc fohásza: O Deus ego amo te.

Isten, ezeretlek tégedet,
Nemcsak, hogy add meg üdvömet,
Vagy mert ki téged nem ezeret,
örökös tűzzel bünteted.

En Jézusom, kereszteden
Magadhoz ölelted szivem.
Szeget, lándzsát, gyalázatot.
Mindent eltúrtél értem ott.

Yereitéket, fájdalmat,
Halálos aggodalmat,
S halált is. Es mindezt egyért
Enértem bűnösért.

Hogyne szeretne hát szívem,
Jézus, sze?'elmes Istenem!
Nem hogy mennyekben üdvöztts
Vagy kárhozatra ne taszíts,
Nem mert jutalmad áhítom,
De mint Te engem, Jézusom,
Szeretlek: most s mindenkoron,
Csak, mert Királyom vagy nekem,
Csak mert Te vagy én Istenem!

Ez az ima elsősorban az értelemnek szól. Az Isten U'ánti szeretetet
mint értelmi erényt fejezi ki. Kimondja a tételt: Istenem, szeretlek téged.
Majd megmondja: nem remény vagy büntetés miatt, nem pokol vagy



menyország kedvéért. JJ':S befejezésül: mert királyom és istenem vagy. Tu- .
dcmányos értekezés nem lehetne logikusabb - és mégis ámugárzik rajta
a forró érZelem is.

Egészen más hangnemben szél az érzelmi szeretet imája, a XIV. szá
zadbeli Anima Christi, amelyet Loyolai Szent Ignác f~ént emle
getnek:

Krisztus lelke, szentelj meg e.ngem.
Krisztus teste, részegíts meg engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztfts meg engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.
O édes Jézus, hallgass meg engem.
A te sebeidbe rejts el engem.
Ne engedj tőled elszakadni engem.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
es juttass magadhoz engem,
Hogy szenteiddel dicsérjelek
Mindörökkön örökké. Amen.

Ugyanaz van benne: Szeretlek, tudom, hogy szeretsz - de itt az ér
zelem hullámzik. ]l;s ez az érzelemhullám több különféle képben jelenik
meg, ami mind ugyanazt fejezi ki; az érzelmek áradását,

- Az értelmi imádság módfelett szükséges, Sót a ilegmagasabbrendú
lmádság. Régi kísértés, hogy az érzelmek dolgának tekintik a vaJláBo&sá
got. !gy gondolták minden idők pietistái, farízeusaí, és sokan a múltszá
zadbeli katolíkus tudósok közül is. A mísztíkusok is bizonyos fokig haj
lamosaJk lenézni az értelmi imádságot. Pedig Szent Pál azt mondja: "ra
tionabile obsequium", értelmes hódoIát legyen imádságunk (Róm. 12, l).
F..s a katolikus egyház elsősorban értelmi gerinccel bíró vallásoBságra, tör
téneti tényeken, megingathatatlan alapokon, kimagaslóan logikai alapo
kon álló élő egyházi tekintélyre épít. Határozott értelmi gerinc, értelmi
primátus van benne. ]l;s ez áll imaéletünkre is mint szabály. Ha ez el
mosódik, fennáll a veszély, hogy az ember széthull, felületessé lesz. Per
sze k~lenül megvannak a veszélyei annak is, ha valaki cssk értelmi
módon akar imádkozni. Megmerevedik, unottá lesz. Ha Dickens regényeit
forgatjuk, azokban bőven tálalunk - persze szatírikustúlzássailhemu
tatott - pusztán értelmi valláscsságú alakokat. Amit ő kigúnyol, azt
gyakran megta1áljuk a valóságban is. De mindenesetre ha az értelem
primátusa. vezet bennünket, az megóv attól, hogy imaéletünk elmosód
jék. Kell, hogy ez tudatos maradjon.

Vannak, akik az érzelmi, viszont mások a lelki az értelmi imádságot
ítélik alacsonyabb értéknek. Akik müvelteknek, iképzetteknek tudják ma
gukat, alkik hideg racíonalízmusra hajlamosak, azok egy kissé húzódoz
natk az érzelmi ímától; öregasszonyoknak VIa1ó ez, mondjáJk, csak "Bet
schwesterek" imádkozzák. Sokszor van is okuk rá, hogy lenézzék. De azon
nem tudunk változtatni, hogy mégis csatka szeretet a legnagyobb dolog.
Hogy ísmét Szent Pált idézzem: "Ha szeretetem nincs, olyan vagyok, mínt
a zengő érc vagy a pengő cimbalom" (l Kor. 13, 1). Szeretet né1Jkül nem
ima az ima. Aki ,az érzelmi imádságot gyakorolja ,annaik nem kell félnie
.. 1el1d lkiszáradást6l. Peraze félhet mástól. Aki ti. mindig csak Uyeneket
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imádkozik, az nagyon könnyen hozzászokik, ezekhez az erőteljes kifejezé
sekhez és akkor is mondja, amikor nincs meg benne ez a lelkiállapot. Sőt

fölvehet egy sajátságos, egy vagy két hanggal magasabb stílust magaban
az életben is. Vannak emberek, akik jók, jámborok, de olyan kenetesen
beszélnek, hogy nem lehet szót váltani velük. Akik nem bírják el ezt,
azokat elriasztják a magasabb hangú imától. Ez azonban nem ok arra;
hogy lenézzük az érzelmi imát. Annál kevésbé, mert akárhány egyszerű

emoer lelkének megnyidatkozása töob, mint sok művelt, nagy értelmű,

embernek az imája. Az ima éitékét a szeretet .adja, ha az roncs benne,
akkor semmit sem ér.

Mit nevezek akanati imának? Ezt nem a tartalom, hanem a motívum
teszi. Akarati vimának azt nevezzük, amelynek rnotívuma elsösorban az
akarat: erősfogadás, elhatározás, célkitűzés, engesztelés. Miikor az ember
lelki szárazságoan van, akkor jó, ha előveszi ezt, Ugy érzi, hogy nem tud
jól imádkozni, de mégis elvégzi, Kötelesség, hogy az akarat xitartsoe az
elhatározásban. Ez bizonyítja komolyságát. A huség és oa hősiesség imá
jának is mondhatnám ezt. Némelyek azt mondják: na száraz a Ielxem és
imádkozom, akkor ez képmutatás. De képmutatás-e, ha hűségből imád
kozom? lVlilyen rosszul ismerak az emberi természetet azok, akíx ezt kép
mutatásnak mondják! Először is nem hazugságot mondok ilyenkor, osak
a mélyen egyénísegemoen fekvőt. Nincs a leukem .alktuális szanén ez a
hangulat, - és mégis bennem van, túl a tudaton, az imaakarás. Meg az
tán tudjuk, hogy az ima maga is erő a Iélexnen, Maga az ima asarati
ténye rasegít arra, hogy jól imádkozzam, elősegíti bennem a gyakorlás
sal ezt a lelkületet.

Az lma nehézségei

Ennyit az imádság különböző fajaIiról. Mit tanultunk ezzel? Válassza
mindenkí oa neki megfelelőt, de el ne feledkezzék, hogy az imádság nem
csak egyoldalú tevékenység; egészítsük ki magunkat, hogy csonka ne ma
radjon az imaéletünk. Most pedig széljunk azokról a nenézségekről, ame
lyek az imádkozás lélektani tényéből Í,a!kadnak.

Azt mondja valaki: nem tudok imádkozni. Ha igazat akarnánk mon
daní, azt kellene mondaní: kényelmes vagyok, nem akarok imádkozni.
önmagunkat csaljuk. Szent Agoston azt mondta, hogy az ima az értelem
odafeszülése az Istenhez. Tehát nekünk kell egy mozdulatot tenni. Ha nem
fordulunk oda, akkor az Isten sem fordul ide. Mások a jó imádságot ösz
szetévesztík az élvezetes imával, azzal, ami édességet ad a léleknek. Gye
rekes felfogás ez. Valójában nem az ima a fontos nekiJk, hanem az édes
ség. Ha az Úr Jézustól megtanultuk, hogy lélekben és ígazsagban kell
imádkozni, akkor csak egyféleképpen lehet ígaz, hogy "nem tudunk imád
kozni": ha az egyilk hiányzik. Vagy alélek, vagy az igazság.

Hiányzik a lélek. Vagyis nincs meg bennem az imavíszony, nincs meg
az imádságos lelkület. Ez nagyon sokféle okból lehetséges, és nincs em- ,
ber, aki egyszer-másszor meg ne próbálja. ,Az emberi természetben adva
van, hogy az imádság nehéz v,agy kényelmetlen lehet számána, húzódik
a belső csendtől. jobhan érzi magát a felületen. Lehet ez kisértés. Lehet
nek okai aktuális lelki élmények, pl. Ielkd depresszió. Lehetnek testi okai
is: megviselt idegrendszer, fáradtság, Lehet, hogy külső okokból ered:
szerenceétlen lakásvíszonyok, túlságosan megerőltető munka. Továbbá a
hitnek víszontagságaíból is származhat. A hit összefügg az egész lelki élet-



tel. Minden szellemi és lelki válság meghurcolja a hitet, és ez visszatük
röződik az imaéletben. A bűnös élet is oka lehet annak, hogy nem íZJ1ik
az imádság. De akárhányszor megtörténhet vaz is, hogy ezt a lázongast
Isten engedi ránk próbaképpen. Az Apokalipszisnak az egyházközségek
hez írandó leveleiben többször előfordul az állhatatosságra való hivatko
zás, "Aki állhatatos mindvégig, annak adom a hajnalcsíllagot." Hát meg
kell várni ezt a hajnalesillagot!

Mit kell tenni ilyenkor? Az első: folytatni és kitartani. Hűséggel, be
esületesen. Nem szabad abbahagyni! Egy pedagógiai író állítja tételül,
hogy a fogyatékosok nevelésénél nem szabad íkevesebbet kívánni, mínt
az egészségesektől. Ugyanigy van a leNd életben is. Ha egy hitbeli igaz
ságot nehezen tudunk elfogadni, mondjuk a pokolról szólót, akkor ~a

gaszkodjunk az erősekhez. pl. Isten végtelen irgalmasságénak gondolatá
hoz a pokollal szemben. A hitigazságok összefüggnek és átsugároznak lel
künkön, és Isten majd erőt áda nehézség legyőzésére. Ha bűn van a lel
kemen, első dolog, hogy bűnbánatot kell tartani. Gyónni megyünik. Meg
történhet az is, hogy nem mehet el valaki gyónni, mert tilalom alatt van.
Hát akkor ltiz:szeresen fontos, hogy imádkozzék. Imádkozni míndig sza
bad! Kapaszkodjam bele az Istenbe Jákob lelkületével, aki nem engedi
el Öt, míg nem áldja. De tessék alázatosan, türelemmel fölajánlani neki a
szégyent is,és meg nem szűnni imádkozna. Remete Szent Pál hosszú
ideig küzdött lelki szárazsággal; egyszer megjelent neki az Úr Jézus és
azt mondotta: "Jobban a íközeledben voltam a lelki szárazság idején, mínt
máskor."

Hol talál gyakorlati segítségeket a lélektelen ima? Az is megvan.
Aki megunt bizonyos imádságokat, vegyen elő másokat. Aki nem tud hosz
szabb Imákat végezni, mondjon el egy Miatyánkot, Annyit biztosan el
lehet mondani. Ha nem tud magától imádkozni, vegyen elő imaszövege
ket, ha egyáltalán nem tud imádkozni, olvasson, énekeljen. Azt mondja az
apostol: "Szomorkodik közületek valaki? Imádkozzék. J ó kedve van? Éne
keljen zsoltárokat" (Jaik. 5, 13). PróbáIíkozni kell, bizonyos ügyességgel,
lelményességgel kell imádkozni. Fordítva is áll: az imához szükséges lel
külethez nagyban hozzájárul valami vélmény vagy olvasmány. Aki járt
Tirolban, az előtt ismeretes, hogy a nappali szebában a családoknál mín
dig van egy "Herrgottswinkel": egy vagy több feszület, mécses vagy vi
rág, és míkor az ember bemegy a szobába, ott könnyebb imádkozni. Miért
ne lehetne nekem is egy ilyen Herrgottswínkelem, a szobámban, a munka
helyemen, vagy a villamoson. Nem szabad sajnálni a Ielkemtől. :É'.s aztán
imádkozzék ,közvetve: vegye a szó mel1é a jócselekedeteik hárfáját. Le
gyen nagyon jó az emberekhez, álljon oa gyengék szolgálatába: ez mind
ima. Vagy forduljon az Istennek más nagy szellemi áldásai felé. Míndez
arra való, hogy közelebb emelje Istenhez. Forduljon a művészethez, iro
dalomhoz, a lírához. Nem hogy mínd ez pórvallássá legyen" hanem se
gítse őt azzal, hogy atmoszférát teremt. És ha nincs ami segitse léilekte
len imádságát, akkor ajánlja föl azt a lélektelen imát! Newmanból idé
zem: "Akinek fáj, hogy nem jól ímádkozík, az már imádkozik." Ekkor
lép fel az, amit akarati 'imáinak nevezünk. A hűség, kitartás, becsületes
ség, hősiesség imádsága.

De van egy másik lehetőség is: míkor nem a lélek, hanem az igazság
hiányzik. Vagyis a lélekben megvan ,a megfelelő imádságos hangulat, de
nem tudja kifejezni, mert elszórakozik és nem tud ájtatos lenni. Nézzünik
szembe az elszórakozás problémájával. Kedvem volna azt mondaní : nem



haj, osak tegye! Olyan emlber nincs, aki el ne szórakozzék, Persze van
nak, akik észre sem veszik. Még a legnagyobbak is elszárakeztak. íme egy
bájos kis anekdota Szent Bernát életéből: Egyszer kílovagolt és egy pa
raszttal beszélgetett, s annak elpanaszolta, hogy ima alatt e1sz6rakozik. A
paraszt erre azt mondotta: ő pedig úgy tud imádkozni, hogy nem szóra
kozik el. - Próbáljuk ki - mondta Szerit Bernát -, ha szórakozottság
nélkül elmondjuk együtt a Miatyánkot, neked adom a lovamat. - A
paraszt örömmel ráált. - No hát akkor mondd el. - Elkezdték a Mi
atyánkotés amikor odaértek, hogy "ne vigy minket a kisértésbe", meg
szólal a paraszt: - De úgy-e a nyereget is nekem adod?

Az elszórakozás, tudjuk, nem bűn. Nincs értelme aggódni miatta. Ta
nácskérés szempontjából meggyónhatom, de nem bűn. Azonhan ha szán
dékosan elszórakozom? Mit lehet tenni ellene? Visszaterelem lelkemet,
gondolatomat az imához. Másodszor is, harmadszor is. Es tizedszer és
ezredszer is visszaterelern. Éh nem elveszett idő, amit így töltök. Még egy
tanácsot mernék adni: aki nagyon elszórakozik. próbálja azt írnává tenni,
ami miatt elszórakozik. Például eszembe jut valaki; akkor azért imád
kozom. Akkor magából a szórakozásból nő ki az imádság. Kis Szent Teré2
is ezt tanácsolja,

Talán még nehezebb kérdés az,amikor az ájtatosság hiányát pana
szolják. Szeretném világosan megmagyarázni, hogy mi az az ájtatosság.
Mert talán ezt magyarázzák félre leginkább. Az ájtatos imádság nem tu
domány, nem logika, nem szónokí vagy tudományos munkának a nyelve
zete. Az imaszó édes testvére a költői szónak, Kimondok egy szót: liliom.
Ugyanakkor eszembe jut egy gondolat. De egy kép is megjelenik előttem,

és van benne egy zenei élmény is. Nem is beszélve arról, hogy az asszo
ciáció is mennyire gazdagítja a szó értékér: rengeteg szó jut eszembe,
amely melléje társul, eszembe jut Szent Imre .stb. Vagy elmondom a
"Szeptember végén" első soraít: a szavak egy gondolatot képviselnek: a
nyárnak és télnek ellentéte. De van benne kép is: az őszi természet képe,
a nyárfa, a hófödte csúcsok ... Ezt akarta Petőfi? Nem. Nem azt akarja,
hogy az egyes részletekbe merüljek el, hanem a szavak által fölkeltett
teljes képbe. Ugyanígy gondolatílag: nem az egyes szavak a fontosak,
hanem a teljes gondolat. E.s zenei hatásuk is van ezeknek a szavaknak,
mikor kimondom; a hangok értelem nélkül is szuggerálnak, Ugyanígy va
gyunk az imával is. Vegyük elő az Anima Christi-t. A szavak csak ugró
deszkák arra, amikor már nem a részletek a fontosak: hanem ott térdelek
az úr Jézus előtt s ezeknek a képeknek a segítségével elém tárul Krisz
tusnak irántam érzett végtelen szeretete, s én annak a hódolatnak akarok
kifejezést adni, amit ezeknek a képeknek, és ennek a zenének az együtt
hatója bennem létrehoz. Gondolatilag többé-kevésbé minden mondat
ugyanazt jelenti; a képek áradása is lényegében mind ugyanazt akarja
mondani, És zenéje is van: a mondatok végén ismétlődő "engem" gyö
nyörű prózaritmus, ringató, nyug.almas hatása van; ha hosszabb volna,
álmosító lenne, de ennyi a belső csendet, a kitartást érezteti meg. Ebből

következik, hogy fontos a szavakat kimondani is, nemcsak gondolatban
imádkozni; azért viseli a szóbeli imádság az egyház nyelvhasználatában
az "aj.a,kima" nevet.' És míridennek: képnek, zenének, hangulati elemnek
az együtthatása hozza létre az imát. Mindez egységes, egyszerű folyamat,
nem összetett; ugyanaz a szó hordozza míndhárom értéket. Ha befogad
tam éIS nem. ellenkezem, magától hozza létre mindezeket a hatásokat.

Tehát: mi az ájtatos ima, a lényegszerű, "lélekben és igazságban"
folyó ima? Nem az, hogy minden mondatnál erőlködve megá1ljak. Nem



az, hogy minden gondolatot tüzetesen megérlsek, vagy minden egyes
képet magam elé képzeljek. Nem azt akarom tudni, mit tanit, hanem
hogy mit szuggerál. Attól, ahogy az első mondatot megfogtam, magától
fog a lélekben megelevenedni. Két mondatba foglalható a lényeg: aktiv
lendillettel figyelek, de nem egyes szavaik értelmére, hanem a gondo
latra; odaadom magarn a szóban lévő tárgy által magától keltett lendü
letnek.Tehát figyelni kell arra, amit kimondtam, aztán pedig a szónak
szabadságot adok, nem erőlködöm azon, hogy minden egyes szóri.ak II
nyelvtani értelmét felfogjam és megkeressem, hanem odaadom rilaga
mat érte1memen keresztül, hogy a szóban, zenében, hangban ámdó hul
lám vigyen Istenhez. Ha az ember megszabadul a kiosinye&ségtöl, mínd
járt más lesz az imája.

Végül: nem lehet valamivel külsőleg is elósegiteni a jó imát? Lehet.
Ahogy nem jutna eszébe valakinek, hogy a mühelyböl vagy az irodából
kilépve nyomban beüljön az Operába a Parsifalt hallgatni, éppen úgy
az imához is fel kell készülni. Egy kis előkészület, lelki készület kell
hozzá. Belső csend, magam összeszedése. Isten jelenlétébe kell helyez..
kednem. Tudatomba idézni, hogy Isten jelen van. Segit a külső maga
tartás is, ha testemet segítségül veszem. Mindenféle állapotban lehet
imádkozni, a betegágyban vagy a mütőasztalon vagy a villamoson is;
de a legjobban mégis csak úgy, ha tudatosan nekitérdelek, nekiülök vagy
fclá1lok hozzá. Nem a munkám közben, csak úgy mellékesen; nem lehet
közben mást csinálni. Nem lehet imádkozni dohányozva vagy rádiót
hallgatva. Az orvosok mondják, hogy a gyomor másféle összetétélű ned
veket választ ki evés közben, ha odaíígyelünk, mint ha nem. A lélek ls
másféle szellemi nedveket választ ki, ha odafigyelünk az imára.

Lélekben és igazságban kell imádkozni, akkor jól fogunk imádkozni.
Lélekben: ehhez csendet kell teremteni. Igazságban: vagyis egész éle
tünkkel

•

OLDözO. I.
Szeréntl szerelmed béklyóit hozod:
magányom vára állja ostromod.
Gombltlukamból hullt virágot csodálsz,
bármerre járjak, te is arra jársz.
Kudarc nem tör le, sem szerelmi f4f11l,
magántlos énem bús lovagja vagy.
Ha lehull rólam biztatás, malaszt,
konok hilséggel ntlomomban marad.sz.
Hofltlha bezárok minden ablakot,
uívem legméltlén hallatod dalod.
Nem í1zhetlek el tőlem semmivel,
jehérizzású szerelem tilzel.
Bámulva állok: meg nem érthetem:
Miér' udoorolsz nekem, lstznem 't • • •

B CI b b o. Per. n C
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MAGYAR LITURGIKUS :ÉNEKESKÖNYV

Bár a Iíturgiáról szóló konstítúcíó teljes egészében csak évek múlva
lép életbe, mégis az ügy fontooságaés közérdekűsége azt kívánja, hogy
a vele kapcsolatos teendőket és nehézségeket jóelőre megfontoljuk, meg
beszéljük vagy megvitassuk, hogy annak idején majd a konstitúciót a
már kialakult elvek szerint tudjuk a gyakorlatba átvinni.

így amí a legfőbb liturgikus cselekményt, a szentmisét ilJleti, min
den bizonnyal hálával fogadjuk az engedményt, amelyet a zsinat a szent
mise ikönnyebb megértése érdekében a nemzeti nyelv irányában tett. Ez
azonban engedmény csupán, amelynek igénybevételét.az egyház semmi
képpen sem tette kötelezővé. Lesznek is helyek, ahol a latin nyelv tel
jes egészében való megtartását az egyházias szellem vagy más körülmény
indokolja. Például a székesegyházak káptalani míséjén, apátságok ikon
ventmíséjén, vegyesajkú községekben stb. A konstitúció 36. pontja egyéb
ként is hangsúlyozza, hogy a szerutmise, illetve a szertartások nyelve a
latin. Nem volna helyes tehát, ha az engedélyezett keretek túllépésével
az egyház Latin anyanyelvét kiszorítanók Iiturgiánkból.

A megújított liturgikus élet azonban amellett, hogy "eccles1asticus"
marad, legyen tradicionális is. Amennyire lehet, szerves folytatásként
csatlakozzék hagyományos magyar liturgikus fejlődésünkhöz. Ezt kife
jezetten is kívánja a konstitúcíó 23. pontja: "Hogy az egészséges hagyo
mány megmaradjon, s mégis a jogos fejlődésnek útja is !kitáruljon, a
líturgía egyes vészeineik fölűlvizsgálását mindíg gondos. teológiai, törté
neti, lelkipásztori tanulmányozás előzze meg ... Végül ne legyen más
kép új~tás, csak ha az egyház igazi és biztos [ava kívánja azt,és csak
azzal a feltétellel, hogy az új formáik a már meglévő formákból mintegy
szervesen nőjenek kL"

A szentmísén való részvételnek új módja csak lakkal' lesz maradandó,
eredményes és közkedvelt, ha nem szakít tőrésszerűen a múlttal, hanem
a régí hagyományoknak mintegy folyománya lesz. Mi, idősebbeik emlé
kezünk még, hogya huszas években csaknem minden tk<atoliJkus iskola
diákmisején szokásba jött a missa recitata. Eza német hatás alatt meg
honosított liturgikus import sem nem épült a magyar hagyományra,
sem nem fakadt la' némettől annyira külőnböző magyar lelJkiségből 
nem csoda tehát, hogy nem állta ki az idők próbáját, G alig egy-két év
tized elsöpörte.

De r'bánnennyire a hagyományon kell is alapulnda az új liturgikus
életnek, mégsem lehet az puszta archeológia. "Korunk kívánalmaihoz
kell azt jobban hozzáigazítani" - mondja a konstítúcíö 1. pontja.

Amikor a szentmísén való mínél tökéletesebb és tevékenyebb rész
vétel megoldását keressük, akkor nem a missa lectából (csendes mísé
ből), hanem a missa sollemnisből, vagy legalább is a missa cantatábói
(ünnepélyes, illetve énekes míséből) kell kiindulnunk. Szentmisénk fel
építése ui. lényegében énekes. Az introitus, graduale, alleluja, offerto
ríum, communio csak az éneklésben találja meg a maga értelmét, mert
puszta szövege szerint legtöbbször a szentmísének sem gondolati, sem
cselekményi menetét nem viszi előbbre. Csak mint valamely cselekményt
kisérő éneknek van értelmes szerepe. Egyes énekek pedig, mínt például
a Glória, klijezetten., kategzochén énekek.



Éppen ezért a líturgíkus reform kapesán vissza kell ál1ítani ,a Iitur
giában vaz ének primátusát. Nem mondju'k, hogy kizárólagosságát, de
rníndenesetre elsőbbséget minden recitálással szemben. Semmi sem éleszti
annyira a liturgikus közösség egységének gondolatát és érzését, mint a
közös éneklés. Plinius helytartó is az éneklést látta az őskeresztények

legjellemzőbb ismertetőjelének, amikor a bithyniai keresztényekről azt
írta: "Bizonyos napokon hajnal előtt összejönnek és Krísztusnak, Iste
nüknek énekelnek." Vagy gondoljunk a görögú.atolikus és keletiek sok
szor példaként felhozott míséjére, amelyben nyomát se taJáljuk a hívek
recitálásának. Az "actuosa participatio" a liturgikus közösség zenei sze
repesztásának helyes elrendezése a pap, /kántor, esetleg énekkar és a hírek közőtt.

Ha a liturgia klasszikus korának gyakorlatát vennők alapul, akkor
az "actuosa participatio" nagyon szűk körre szorítkoznék, Az íntroítus,
graduale, allelúja, offertorium, communio kL31::ll.~ulása óta (IV - VI. szá
zad) a Schola, vagyis az énekkar éneke volt, Az énekesek Iétszáma pe
dig abban a korban nem érte el a tizet. Ezt a számot a reneszánsz és
barokkori énekkarok sem sokkai múlták felül. A nagylétszámú templomi
kórusokat a Ceciltás mozgalorn hozta létre a múlt század második felé
ben.

A nép bekapcsolódása tehát a liturgia virágkoráhan csupán a Kyrí
ere, Sanctusra és a pap feleleteire szorrtkozott. Az Agnus Deit Sergius
pápa (687 -701) vezette be a nép énekgyakorlatába. de már 60-70 év
múlva annak éneklését is átvette a Schola. A Glóriát eleinte a celebráns
egyedül énekelte, k-ésőbbaz asszisztencia. A mai gyakorlat a XI. század
végén alakult ki,amJikor a Glória éneklése is átmegy <a Schola kezébe.

Ahogyan a kereszténnyé lett népek fokozatosan kulturálódtak, mínd
jobhan részt kértek a szentrniséből- Ennek első eredménye a IX. század
tól fellendülő és az egész k özépkorban virágzó szekvencia és (főleg

Kryie-) trópus-költészet,
A latínnyelvű szekvenciáktól aztán már csak egy lépés volt a nép

nyelvű éneklésig. A népének azonban még századokig osak a szentmísén
kívülr alkalmakra korlátozódott, Amikor a németek Rómához fordultak,
hogy az ünnepi misében a pap intonálása után a nép németül énekel
hesse a míse énekeit, az 1639. március 12-Í válasz elutasító volt: "Inter
Míssarum sollernnia omnirio prohíbendum hunc abusum."

Hazai gyakorlat a múltban

A :középkorb:m a magyarság az európai gyakorlatot követte. Székes
egyházainkban a káptalan tagjai, a templom papjai, valamint a schola
risok énekeltélk a gregorián éneket váltakozó, beosztott szerepben, A ko
lostorokban a szerzetesek kana énekelt. Az egyszerű templomaikban a
kántorok, később az orgonísták képviselték az énekeseket Mellettük sok
helyütt utalás történik gyerekekre (pueri). A nép a fentebb felsorolt mó
don kapcsolódott bele.

A szentmisén való liturgikus éneklés hazánkban mintegy a XVII. szá
zad második feléig latiunyelvű volt. A Cantus Catholicinek 1651-ben meg
jelent első kiadása mitsem tud még a mise énekeinek magyarnyelvűének
léséről. A benne közölt magyar énekek általában himnuszok, szekvenciák,
canciók latin és magyar szöveggel. Ezek egyáltalán nem érdntík a rnise
szövegeít, Nem véletlen, hogy legelső nyomtatott magyar népénekeinket



éppen Telegdt Miklós prédikációs gyüjteményében találjuk (1577-78).
Nyilván a szentrnísén kivüli alkalmakra szelgáltak.

A szentmise liturgikus szövegeinek magyarnyelvű éneklése: 1695
ben jelenik meg Náray György Lyra Coelestisében. Itt már kifej&
zetten a liturgikus szövegek magyaritásával találkozunk. Igy például ad
venti mise eim alatt közli latin nyelven a Rorate introitust kissé egy
szerűsített gregorián daJlammal. Azután Kyrie következik Iatínnyelvű

trópussal. majd "Idem Kyrie Ungarice", vagyis a Kyrie magyar trópus
szöveggel, Utána Glória a liturgikus szövegnek szabad költői formában
való fordításában. Majd "Evangelium előtt való Prosa" néven Allelúját

. találunk jellegzetes középkori korális da1Jamma1 és magyar versus szö
veggel. A :magyarnyelvü Credo mellett ezt a felirást olvassuk: "Loco
cujus potest etiam dici A' kereszténységben ..." (Szent vagy, Uram 1. sz.
ének). Majd "Sanctus Hungarice", ,,Agnus Dei Magyarul Azon Nótára".
Hasonló módon közöl még miséket karácsonyna, böjtre, húsvétra, pün
kösdre stb, Ez tehát a magyarny.elvü liturgi:kuséneklé5 első nyomtatott
emléke.

Náray kezdeményezését átvette a Cantus Catholici 1703. évi kiadása.
Mig a könyv eimében, az első kiadást követve, az "esztendő által való
Templomi Solennitásökban, Processíókban, és egyéb ájtatosságban" való
énekeket említ, addig a függelékben felvett liturgikus latin és magyar
nyelvü énekek bevezetéseként ezt olvassuk: "Következnek egynehány
Deák és Magyar Énekek, mellyeket szokott az Anyaszentegyház a' Sz.
Mi.sse alatt bizonyos ünnepeken gyakorolni." Tehát a többi énekkel szem
ben ezeket szánja miseénekeknek. Itt már megtaláljuk a Glóriának: strö
fáB forditását a SZVU. 191. sz. ének dallamára. Ugyanebben a kiadásban
találjuk a Passiónak első, katolíkus célra készült magyarnyelvű nyomta
tott kiadását tenor, bassus, altus szólókra elosztva (dallamköz1és nélkül).

Kétségtelen, hogy a XVII. századvége felé lesz általánossá Magyar
országon a szentmise liturgikus szövegeínek magyarnyelvű éneklése. Ne
feledjük, hogy ez a kor az, amikor az ország felszabadul a török hódolt
ság alól, helyreáll az ország középsé részén a hierarchia, a katolikus res
tauráció folytán ismét túlsúlyba kerülő katolicizmus pedig a középkor
latínnyelvű liturgiáját átültett a nagyobb tömegeket megmozgató ma
gyarnyelvü, népiesebb jellegű, új liturgikus formába.

Nem véletlen, hogy a magyar protestáns liturgia is ugyanebben az
időben szakit a középkorí, gregorián dallamokon alapuló magyar Gra
duálokkal. Helyettük előtérbe lépnek az új dallamokat és szabadabb ver
ses szövegeket tartalmazó énekeskönyvek. l A katolikus és protestáns
liturgikus éneklés átalakulésa köztí időbeli megegyezés alig lképzelható
el az e.gYmáBra való kölcsönhatás nélkül Ha nem is közösek a dallamok,
de azonos az inditélc a magára ébredő, idegen igát és szellemet lerázni
akaró magyarság élni- és érvényesülni akarása, amely a liturgiában is
megnyilvánul.

Az átalakulást nyomon kisérhetjük kéziratos fOn"áoS<llkban is. Egy
XvII. századi töredéken ikét hangjelzett magyarnyelvü prefációt talá
lunk.z

1671-ben Kájoni János magyarra forditja a Credot és lejegyzi az ún.
Kájoni k6dexben.

Egy Gyulafehérváron őrzött, 8 a XVIII. század második feléig Cs1k
szentdomonkOl9O!1használt XIV. azázadi Gl'Iadualenak sok lapszéli be-



(158. lap.)

A Bajnai énekeskönyvben (Sto11 279.) Hasonlóképpen megta:láljuk a
liturgikus szövegek magyar változatát. Köztük például a Sanctust:

jegyzWb& megismerjük a XVIl-XVIII. IZázadi mindennapi falusi
templomi gyakorlatot. 1600 körül egy kántor ezt jegyezte be: "Negyven
két esztendeig forgattam ezt a Graduált, Kiriét, et interrát, introituBt,
prosat elégszer mondottam belőle ..." Az 1670-es években pedig Orbán
neVl1 kántor kezdi már a szekvenciák magyar fordítását a kódex Iap
szélére írni.3

A kialakuló gyakorlatot fokozatosan a hazai egyházi törvény is szen
tesítí. Egy 1674-es magyarországi konstítúeíó még ezt rendeli: "Ludima
gistri et cantores in sacrificio missae introitum, Allelúja, Graduale etc.
[sicut hactenus nonnulliJ non omittant, nisi quando sit extensissium tri
gm." (A meeterek és kánto-oka szentmísén ne hagviák el az introitust,
allelúját,gradualét stb. [mínt eddíz néhányan tették], hacsak nem ak
kor, amikor túlságosan fagv.) - Viszont az 1717. évi konstitúció már
enzedményt tesz: "In festis solemnioribus in mis~a Introitum, Kyrie,
Glória, Credo, Tractum, Graduale, Sanetus. Agnus Dei latine si vero non
adeo bene calleant latine [tenentur autem discere} prout secundum popuU
majarem devotionem magi.~ conoruam fuerit, adminus hungaríce d'!
cantabunt [sc. magistril." (Nazvobb ünnepeken a misében ra mesterek]
az íntroítust, Kyriet, G1óriát, Credot, traetust. gradualét, Sanetust. A~Ul!I

Deit latinul, de ha nem tudnak annyira latinul [bár kötelesek mezta
nulníl, ho~ a nép nagyobb áhítatának megfeleljen, legalább magyarul
énekeljék.)

A XVIII. századi nagyszámú kéziratos énekeskőnvveínkben a litur
gikus míseszövegek (oontosabban a míse állandó énekrészeí) sokféle ma
gyar fordításban, illetve átdolgozásban megtalálhatók.s

Igy a XVIII. század elejéről való !csi énekeskönyvben (Sto11 159.):
Kyrie Szent Atua Isten ki fiadatt Szűz mihiben öltöztettel embersigben
iroalmaz mi nekünk.
Christus Jesus Isten fia Szűz Máriának viragja ki vagy valcsarJunk za
loaa ir!}almaz mi nekünk.
Kyrie Szent Lilek Isten. ki le szallal Szemillyedben boldog Szűzre Szent
erődben. Irgalmaz mi nekünk." (272. lap)

A Dőri énekeskönyv (Stoll 269.) 23 különböző Kvriet 'Itözöl. A hat
Glöría kőzött van olyan, amely szorosabban követi a liturgikus szöveeet,

. de van egész rövid is, amely az angyali szavakhoz csak a kis doxol6giát
kapcsolja:

DicsőséQ Menyben Istennek békesség földi népeknek
jóakarattl híveknek, kik Istenben örvendeznek.

Dicsőség SZent Háromságnak, Atya, Fiú, Szent Léleknek.
három Szem.ély egy Istennek egy áUatú Istenséonek.

(14. lap)

Szoszma Demeter énekeskönyvében (Sto11 178.) a SZVU. 95, sz. dal·
Iamára találunk szép Glóriát:

Dicsőség a magosságban, alleluja, alleluja
jóakaratú embereknek, alle, alleluja.

Hálákat adunk Te néked, alleluja, allelu;a
a te nagy dicsőségedért, alte, alleluja·



Szent vagy Or Isten. Szent vagy Or Isten. Szent vagy nagy Or Isten
az kilakozol a magos Menyegben.

Menyej Karok, földi 07·szágok. Immár mind bételnek,
dicsőségeivel Szetit Istenségednek.

Aldott vagy Uram, a' ki eljöttél az Úrnak neviben,
dksé1'ünk téged mi örökön Amen.

(15. lap. A SzVU. 192. sz. dallamára.)

És így folytathatnók a kimeríthetetlen gazdagságú XVIII. századi
magyar liturgikus énekanyagót. .

Sajátos magyar liturgikus terméke még a XVIII. századnak az az
éneksorozat, amely az egyes vasárnapok evangéliumának tartalmát énekli
meg több versszakos énekben. Ilyen például a Bajnai énekeskönyvben
(Stoll 279.) ádvent 1. varsárnapjára (az evangélium a világítéletről szól}:

Jelek lésznek napban és az Holdban,
és sok tsudák a Szép csill.agokban,
lesz zür zavar viláh fiajban,
mert a föld lesz nagy háborúságban.
Mert az Egek erej indulnak,
kik miatt emberek felbuzdulnak,
népek látván igen megh busulnak,
félelemtül mert szorongattatnak ...

(91- 92. lap. Tíz vers a SzVU. 289. sz. dallamára.)

Ugyanezt aszöveget többénekeskönvvben megtaláljuk. De mások
ban talán még találóbbak is szerepelnek. így a Varsányi énekeskönyvben
(Stoll 483.) pünkösd utáni 3. vasárnap ezt olvassuk (az evangélium az
elveszett bárányról szól):

Száz juhok közül pusztában Pásztor vesztvén egyet el,
Többi hadgya bitangjában, az egy után siet el,
meglelvén vállára teszi, zeng s tapsol örömiben,
jó barátit öszve veszi, részesétti kedviben.

Asszony ki tíz gamsának el vesztette egyikét,
gyertyát gyújt és szobájának fürkészi söpredékjét,
ha meg Leli napja derül, rokonihoz el mégyen,
Hírt visz nekik örömiről s meg szollétya imig'ljen ...

(297. hp. A SzVU. 171. sz. dailamára.)
Ezeken kívül találunk a XVIII. századi énexeskönyvekben a ezentek

ünnepeire való énekeket (De Sanctis rész), valamint az egyházi év (De
Tempore rész) megfelelő szakaira alkalmasakat is.

A megoldás útja

A magyar liturgikus éneklés virágzó fejlődését ikét végzetes csapás
érte. Az első kárt II. József császár okozt'l.3!~i a már évtizedek őt'! meg
indult német mozgalorn betetőzéseként 1781- 85-ben olyan értelemben
rendelkezett, hogy bírodalmában a szentmiséken a latin líturgákus szö
vegek helyett új szellemű, a koráramlatnak megfelelő tartalmú, nén
nyelvű énekeket alkalmazzanak, Ekkor keletkeztek azok a míseénekek,
amelyeknek mintaképe Haydn Mihály közkedvelt ünnepi míséje: "Hier
liegt var deiner Maiestat." Ezt a Habsburg bírodalom minden nemzeti
ségi nyelvére lefordították (O Isten szent fölségedet) és sok helyen még
ma is éneklik.5
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A másik törést Tc1rklfnyi és Zsasskovszky: Katholikus egyházi tnek.
tára (1855) jelentette. Tárkányi Béla, a pap költő a németek mintájára
oktató, kateketíkaí jellegű ún. rníseénekeket írt, amelyeknek megvan
ugyan a didaktikai értékük, de ugyanakikor nélkülözik azt a liturgikus
érzéket, amelyet a XVIII. századi énekeink a .középkooből örökölve oly
töretlenül megőriztek.

1931-ben a Szent vagy, Uram énekreformja szerenesés kézzel -vísz
szanyúlt ugyan j-égi magyar dallamokhoz, sok szepet felelevenített, de
sajnos, arra nem terjedt ki a szerkesztők figyelme, hogy a XVIII. századi
szövegek liturgikus jellegét is felélessze. Amíkor tehát sor kerül a kons
titúciő szellemében a szentmíse énekreformjára,a XIX. század fölött
vissza ikell hajolnunk a XVIII. századi, hagyományokon alapuló, a kő

zépkorí liturgilkus szellemből táplálkozó magyar liturgikus énekléshez,
Ezt kell felújítanunk, illetve továbbfejlesztenünlk. Akkor számíthatunk
az új szellem felülkerekedésére és tartósságára. mert szílárd hagyomá
nyon fog alapuini és népünk lelkületében gyökerezik.

Szük&:.5 lesz tehát a Szent vagy, Uram mellett magyar liturgikus
énekeskönyvre ,amelynek szakszerű összeállítása máris égetően sürgős

feladat volna.
A konstitúcíó szavaiból nem lehet világosan eldönteni, vajon a nép

től énekelt részeket a celebránsnak el kell-e mondania? Az eddigi litur
gikus reformokban (például a nagyhéten) a celebráns nem mondja, cs,,':lik
hallgatja az olvasmányokat (epistola, evangélium, Exsultet,proféciák
stb.), de ugyanakkor a kórustól a legiklasszikusabb gregoriánban énekelt
tractusokat és más énekeket csendesen el kell imádikozn1a. Ennek alanján
valószínűbbnek gondoljuk, hogy a néptől énekelt részeket a misézőnek

ezután is el kell mondanía, Ebben az esetben la nép énekének szövege
szabadabb lehet, nem kell a fordításban vagy átköltésben oly.an szoro
san ragaszkodni az eredeti szöveghez. Sőt talán azt is meg lehet tenni,
hogy a szentmise változó énekeinek legtöbbször a zsoltárokból vett, és a
vasárnapi misék gondoJatávalcsak esetlegesen összefüggő szövege he
lyett más, a nép számára érthetőbb szőveget veszünk. (Ilyen lehet pél
dául a fentebb bemutatott, és az evangéliumok tartalmát megéneklő szö
veg.) Sőt a SzVU. népénekeinek jó része is alkalmazható a mise változó
énekei helyett. Erre vonatkoztathatjuk Jél konstítúció 118. pontját: "Az
egyházi népéneket gondosan ápolják ... ·és a Iiturgíkus cselekmények
ben is" alkalmazzák.

Azt gondoljuk, hogy az elkészítendő magyar Iiturgíkus énekes
könyvre is vonatkoznak a konstitúció szavai, amelyeket a gregorián éne
késkönyvekről mond, hogy ti. a hivatalos kiadványokon kívül legyenek
egyszerűbb dallamokat tartalmazó gyűjtemények is a kisebbig,ényű

templomok számára (117. p.). A mi magyar liturgikus énekeskönyvünk
ben ils legyenek különböző nehézségű, hosszabb és rövidebb szövegű, a
színtmíse szavaival szerosabban összefüggő és szabadabban átköltött
énekek, hogy azokból a helyi igények szerint válogatni lehessen.

Természetesen iarra gondolni sem lehet, hogy ,a mísekönyv minden
míséjének legyen megfelelő magyar szövegű éneke. Nemosak kevésbé
müvelt hívek, de még a tanultabb misehallgatók sem volnának képesek
ama, hogy akár valamelyik ismert népének dallamára is művészien éne
keljéka még soha nem hallott, nem próbált szövegeket. Ki kell tehát ala
kítani minden egyházi időszaknak és minden ünnepnek megfelelő "com
munis" míséket, amelyek könnyebben átmennek a gyaikorlatba. Viszont
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, mindJg ismé~ állandó énekek· számára föltétlen több, a liturgikus
idöMk megfe1e16 daUamra van szükség, hogy unottá ne váljanak.

Távol legyen az új énekeskönyvtől annak még a gondolata is, hogy
a liturgikus miseszövegek magyar fordítását egyszerűen a gregorián dal
lamokra alikalmazzák. Gazdag magyar daLlamkincsünlk mellett erre ninos
is szüik:ség.

Végül Ikülőn()s hálával fogadjuk. egyházunknak azt a kívánságát,
hogy a liturgikus megújulá.st ne dilettáns módon intézzék. A konstitúció
44-46. pontjai három bizottság felállításáról szólnak: egyházmegvénkint
és országonként alakuljanak liturgikus, egyházzenei és egyházművészeti

bizottságok. Nem tartja· tehát elegendőnek az egyház, hogy a ,,actuo.sa
participatio" liturgikus szempontból megfelelő legyen, hanem zenei szem
pontból is szakszerű megoldást kíván, és mindennek olyan módon kell
történnie, hogy a művészeti Szempontokat is kielégítse. Végül gyakorlott
le1ki~rok segítségének igénybevéteJ.ét is hangsúlyozza az új Iítur
gikus életstílus kialakítá&ában.
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ban llIImertetjük. 311. lap éS másutt 1s. - 4. Az. énekgyo.1f>emények jegyzékét és rövid
IIImerteté8ét lásd: Stoll B.: A Magyar kéziratos éneke&könyvek é8 versgvd1teménvek
btbllQgrátlája (1565-1840). Bp. 19603. Az alábbiakban mínden éMJte&kélnyvn,él jelezzük Stoll
gydjteményében lév6 sorszámát. - ll. L. Ursprung. O.: Die kathollliche Ktrchenmu81k.
Potsdam. 257. lap.

-
üLDöZö. II.

Mint ptruM, szerelmes ktsdiák,
játszod tovább e szent komédiát.
Barátaimmal nyilt versenyre kelsz,
éhes kamaszként értem esdeke13z.
Ragyog fölöttem ezer csillagod,
kettesben nézni soha. nem hagyod.
Bárhogy forduljon köröttem a ha.rc,
te engemet· csak magadnak akarsz.
Féltékenységed üldöz, mint az ár,
elborít, hogyha. másokkal talál.
Nem számít testvér, kedvea, j9barát,
megfosztasz, mint az őszi szél a fcit.
S ha üldöző öledbe roskadok,
mi a tiéd volt, végre megkapod.;.

Babbos Ferenc



Pályi András

A KRAKKOI EGYETEM HATODIK CENTENÁRIUMÁN

1964. május 12-én a krakkói Jagelló egyetem, az Uniwersytet Jagel
lonski megkezdte müködésének hetedik évszázadát, Krakkó napokig ün
nepi lázban égett; hangversenyek. bemutatók, kiállítások: évszázadok és
történelmi korok torlódtak egymásra néhány nap alatt. Régi, eredeti
nyomtatványokban, jelmezes bálokon elevenedett meg a múlt, tűnt fel
régi századok, elszállt korok hangulata. Megkondultak a most már "basi
líca mínor" Mária-templom harangjai, sa Wawel, a krakkói vár ikated
rálísában ünnepélyes szartartással koszoruzták meg a király-alapítók
sírlát. A J,agel1ó egyetem szenátusa, az orvosegyetem és a mezőgazdaságí

főiskola küldöttei a Zsigmond-haranzek zúgása mellett léptek a szen
télvbe, A három rektor három koszorút helyezett el Nagy Kázmér, Jagelló
Ulászló, és Hedvig királyné sírj ára, míközben a zsúfolásig telt. templom
Mikolaj Gomolka régi lengyel zsoltárát énekelte. Majd felhangzottak a
középkori Mária-himnusz, a "Bogurodzica" hangjai.

De nemcsak ez a néhány nau, nemcsak az űnneoi események jelez
ték az évfordul6t. Krakkó városán túl az egész ország - egész Európa
- felfígvelt a nagy [ubileurnra, A Kwartalnik Historyczny oímű folyó
irat sorban közli a legnevesebb lengyel történészek cikkeit és tanulrná
nvait a krakkóí egyetemről. készül IiZ egyetem történetének új feldol
gozása és kiadása, A krakkói "k,'itolikus értelmiség iklubiáp,m" színtén
ismert ps jónevű professzorok, előadók tartanak folytatásos felolvasást
"A Jagelló egyetem története" címmel. Mindenekelőtt azonban maga az
eg-yetem veHe ki részét a tudománvos munkából is. A hatszázéves év
forduló emlékére nemzetközi tudománvos kongresszust rendezett, melv
nek címe is utalás arra, hogy az évforduló nemzetközi érdekű: "A krak
kói eevetem tö-téneto más eurónai eg-yetemek történetének fényében".
Megnyitva az előadások tOs felszólalások sorát, az egvetem rektora, Kazí
mierz L~'Osz'l/ o,.ofe'''l>Zor be<:z,6.Jtel:c;őnek. Érdemffi Idéznünk néhány sort
meznvító bf>:<;~Ód6ből: "Tisztelt Uraim! Olvan időben ,gyűJtünk itt össze,
mikor sokfelől PS l'>oJk orszávban kritízáliák az egyetem e I'égi tíousát,
mely m 6g a ,köz~t'lIkorb.<tn szűletett, Ez a típus évszázadok során feilődé

S~l1 ment keresztül, úzv tűnik mécís, hozv a mai hatalmas mértékben
felhalmozódott tudomány és. technika-annak további korszerűsítését sür
/leti. Nem tudtuk, hozv az egyetemek rnevőrzik-e élenjáró szerepüket a
felsőfokú i"'iko1'lrendR7:erben a szakiskolá,kJk,aIés intézményekkel szem
ben, bár nekem személy sze-int az a véleménvem, hoava tudomány ilven
n.aev .mértékben előrehaladott snecializálódása és dezíntegrácíóía mellett
s~l1ki más nem tellesítí azt az integráló szerepet, mely a jelenkor nagy
fp.h<i,'l:t'i, egyúttal pedig az emberi szellem további győzelmeinek is fel
tjtele."

•
A XIV. század eleién urallkodó Lokietek Ulászló volt az a király,

aki végre egyesíteni turlt.'i .'1 rendi anarchia és a külső hatalom, elsősor

bm a német császár hódításainak súlva al'att darabokra hullott Lengyel
országot. Az egység érdekében tett lépéseít eleinte siker koronázta s így
politikailag is össze tudta fogni a legtöbb lengvellakta területet. Későbbí,

Szílézía és Mazowsze megszerzésére irányuló törekvései azonban kudarc-
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ba fulladtak a német túlerővel szemben. A sorozatos sikertelenségek után
nem csodálkozhatunk azon sem, ha a király halála után trónra kerülő

N,afl)t Kázmér, Ulászló fia, elsősorban az' állarn megerősítésén és gazda
ságl-&ulturális felemeLkedésén munkálkodott.

Ekkor már a tehetősebb lengyel mágnás-családok megismerkedtek
a lovagi kultúrával - melynek. központja a királyi udvar volt -, írni
olvasni tanultak. sőt sokan a világiak közül is elsajátították a latin nyel
vet. A kultúra igazi letéteményese és vtovábbadója azonban az egyház.
Megszervezík az általános oktatást a városi plébániai ÍBkol.áJkban.ut ta
nulják meg a városi. polgáraik a fog.La1kozásukhoz elengedhetetlen írás
olvasást, a szükséges alapfokú szakmai tudnivalókat. Felmerül azonban
a magasabb szintű, általánosabb érvényű tanintézet igénye is. A lengyel
papság, főként a ezerzetesek ugyanis ekkor még külföldön végzik tanul
mányaikat, s a magasabb müveltségre vágyó polgároknak is Nyugatra
kell utazniok. .

Nagy Kázmér intézkedései, gazdasági politikája teremtik meg az
európai színvonalú fehsőfoikú iskola alapításának lehetőséget, 1363..ápri
lis 6-án Kázmér király egy "Studium Generale", azaz "UIÚversitas" fel
állításának ügyében fordul az Avignonban oSWkeM V. Orbán pápához.
A felállítandó universitas részére természetesen Krakkó a legmegfelelőbb

hely, hiszen ez a kázmérí Lengyelország fővárosa. A pápa válasza 1363.
októberében érkezik, Gníezno akkori érsekéhez. Jaroslaw Borgia Skot
nickihoz. (Érdemes megjegyezni" hogy Skotnioki érsek az, aki nem sok
kal az egyetem megnyitása előtt szenteli fel a Wawel máig is álló kated
ralísát, 1364. márciusában.) 1364. május 12: ez a dátum áJI a k.raikJk6i
universitas alapító okrnányán, melyet Nagy Kázmér király adott ki. Ezen
a napon nyújtja át ünnepélyesen Krakkó városa az egyetemnek az őt

megillető jogokat és kiváltságokat. 1364. szeptember 1-én V. Orbán pápa
Nagy Kázmérhoz intézett írásos dokumentummal erősíti meg a királyi
alapítólevelet, végül szeptember 13~án intéz üzenetet még egyszer a ki
rályhoz a krakkói universitas ügyében.

Ennyit mondanak a dokumentumok, az írásos emlékek, melyek köz
vetlenül az egyetem alapitásával vannak kapcsolatban. Igazi jelentősége

azonban csak az idő múlásával mutatkozik meg, sokszor nem ís közvet
lenülaz Alma Mater falai !között. De már így is nagy dolognak számít,
hogy annak, aki tanulni alkar, nem kell hosszú éveket külföldön töl
tenie, a kor szokásánek megfelelően a hét szabad művészetet lengyel
földön is tanítják már. S bár Nagy Lajos idején az egyetem beszünteti
működését - ez az időszak általános hanyatlást jelent a lengyel kultu
rális életben -, működésének eredményei még így is megmutatkoznak.
Hatása azonnal észrevehető a kor írodalmán, nem szólva arról a tudo
mányos munkáról, mely néhány év alatt m.európaí rangot biztositott az
egyetemnek. Ez lesz a kö~ntja az ország szellemi életének, történelmi
és jogi müvek születnek s kavárnak heves vitát, élénk visszhangot.

Nagy Lajos után Jagelló kerül a lengyel trónra- s ezzel létrejön 'a
lengyel-litván úrrió, mely - Jagelló uralkodásának fél évszázada alatt
- többek között a Grünwald melletti győzelem szűlője. Jagelló ural
kodása alatt ismét megnyilnak az universitas kapui - róla kapta az
egyetem mai nevét is -, fellendül az írodalmí és tudományos élet; 1397.
január' Ll-én - amint erről X. Bonifác pápa okiráta tanuskodík 
megalakul a teológiai kar is. 1400 júliusában pedig Jagelló kírály meg
reformálja, felújftja és kibővíti Lengyelország egyetlen - s ekkor
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még Európában is oly ritka - fe1s6fokú tanintézetét, hogy ·aztán ettől

kezdve évszázadokon át hívogassa nemcsak a lengyel, hanem a szomszé
dos országok diákjait, beleértve a magyaroket is.

Egy ilyen régi íntézményböl, mely már évszázadok óta mun!kálkodiJk
a lengyel ás a határokon túli népek kulturálís fe1emel:kedésén, s úgy
szólván Lengyelország egész újlkori történelmét átfogj,a, nehéz lenne azt
követelni, hogy megszaikítás nélikül ugyanazon a szinten, ugyanolyan in
tenzitással, lelkesedéssel és ugyanolyan korszerűen szolgálja a tudományt
és a művészeteket, mint kezdetben vagy mint történetének nagy állomá
sain. Természetes, hogy a krakkőí Jagelló egyetemnek iB voltak hanyatló
korszakaí, mint például a XVI. századi visszaesés, melyet Andrzej
Wyczanski elemez részletesen a Kwartalnik Historyczny ez évi első szá
mában. Az ilyen Ikrlziseknek, válságos idÖBza:koknak több oka, tőbb indí
téka is lehetett. Már Nagy Lajos korában elsősorban az anyagi fedezet
hiánya csukatta be az egyetem !kapuit, máskor az érdeklődés csappant
meg vagy épp a tudós professzorok torpantak meg az új eszméik előtt.

Nemegyszer a polítíkai helyzet parancsolt némaságat a lengyel kultúra
apostolainak. A huszitizmus csehországi térhódításával Krakkóban is
napirendre kerültek a domnatikai-teológiai viták; pozitív hatásuk i& érez
hető volt, mivel serkentőleg hatottak nemcsak a teológiai és filozófiai
tanulmányokra, de az egész egyetem életére is. Igya XVI. században
bekövetkezett nyugalom és a sikolasztilk,ához való visszatérés - ahogy
ezt Andrzej Wyczanski alapos vizsgálat és korabeli okmányok alapján
kímutatja - végső fokon a tudományágak, díszcíplínák, tagozatok szá
mának csökkenéséhez vezetett, ami együtt jáTt az egyetemi élet hányat
lásával.

Mindezek mellett olyan személyíségeket, történelem- és jogtudóso
kat, orvosokat és csillagászokat adott Krakkó nemcsak a lengyel, de az
egész európai művelődésnek, miIlit Pawel Wlodkowic, Filip Kall.imach
(aki Magyaron':lzá.gon is működött), Sanokai Gergely vagy Mikola] Ko
pernik, akit mí Kopernilkusz!ként ismerünk. Th ha már neveket említünk,
nem feledkezhetünk meg Jan Sniadecki professzorról. aki keményen, el
szántan és már-már vakmerően harcolt az egyetem létéért Lengyelor
szág politikai felosztása után.

41429...hől származik az első feljegvzés az egyetem könyvtéráról, a
népszerű Jagellonkáról. Európai viszonylatban is szinte egyedüláll6 ez a
könyvtár, ha figyelembe vesszük, hogy színtaéríntetlenül vészelte át a
történelem - különősképp a lengyel történelem - nemegyszer igen
viharos évszázadaít. Igy nem is csupán a krakkói ·akadémia· tudományos
ás kulturálís tevékenységét őrzi, hanem számot ad az egész lengyel írás
belísézről, sőt nem egy magyar vonatkozású, magyar nyelvű kiadványt
is találunk a lNÖjteményben. A legértékesebbek természetesen a könyv
nyomtatás előtti, kézzel írott kódexek és !kéziratok, melyek nagy szám
ban találhatók a Jagellonka kézirattárában. A könyvtár 3290 ínkunábu
lumot tartalmaz, tehát olyan mozgathaté betűkkel nyomott. Alkönyvet,
mely még 1500 előtt jelent meg, amiikor aztán végérvényesen diadalmas
kodott a nyomtatott könyv.

145 szakember, tudományos kutató és könyvtáros specialista dolgo
zik ma a sok ezer kötetet magába foglaló könyvtár szolgálatában. A ku
tat6k ál érdeklődök ezenkívül a külön erre a célra kiadott szakkönyvek
ből is tájékoz6dhatnak, hiszen a Jagelló könyvtárnak egyébként is gaz
dag irodalma van. (Lewioki - KaminBki: Inkunabuly BJ; ZoHa Ameíse-
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nowa: Rekopísy i starodrukí iluminowane BJ.) KlemelhetménJk még a
könyvtár nemzetközi kölcsönző szelgálatát vagy gazdag foly6irat-gyöj
teményét, figyelemre méltó miJkrofilm-másolatait, melyek nagy szám
ban állanak az olvasók és érdeklődök rendelkezésére.

Mindez együtt talán jelzi valamennyire az egyetem tudományos
kulturálís [elentöségét nemcsak a lengyel, deaz európai, főként a közép
európai művelődésben is. Különösen sok kapcsolat fűzi Magvarországhoz.
már az alapító királyok rokoni kapcsolataitól kezdve a kr.akkói egyetem
magyar diákjain át egészen napjainkig. (Nemrég avatták a magyar Mol
nár Erik professzort is az egyetem díszdoktorává.) Ez a kapcsolat azon
banazoikban az években jelentett külőnösen sokat, amikor az európal
művelődés és tudományos előrehaladásnazv nemzetközi kincseit elsősor

ban Krakkón át kaptuk, "A XV. és XVI. században - íTja Kovács
Endre - Krakkó valóságos magyar kultúnkőzpont, A prágai egyetem
nek a huszitizmus bukásával bekövetkezett hanyatlása után az érdeklő

dés a gazdaságqag Magyarországgal amúgy is szorosan összefüggő len-
. gyel területre irányul, s ezt híven tanú&tják a kr.a:kik6i egyetem anya
könyvi bejegyzései, melyekből kiderül, hogy 1493-1506 között az egye
tem hallgatóinak 18 százaléka magyarországi volt; a magyar hallgaték
(1486 óta) az egyetem egyik épületében berendezett külön búrsában lak
tak. A XVI. században ·szellemi életünk kiválóságainak egész sora került
ki a krakkói egyetem hallgatőíból." Valóságos adathalmazzal szelzálhat
nánk, ha a krakkói egyetem magyar vonatkozásait sorakoztattuk fel,
különösen ebben az időszakban. amiikor Krakkó' és a magyar művelődés

olyan szoro..san összefonódott. Elégedjünk meg tehát csupán a legjelen
tősebbekkel.

Nagyszámú adatunk van arról, hogy már jóval a reformáció előtt

élénk kapcsolat létesül a krakkó! egyetem s a macvar humanista művelt

ség között. Az európai eszmék nagy magyar pártfo,gój.a, Hun1/adi János
az, aki kormányzósága alatt kapcsolatot létesít a lenzvel kulturálís kö
rökkel. Ennek folytatója fia, Mátyás, aki maga LS jórészt a lengyel kul
túra neveltje s akinek lengyel kapcsolatai a tudományos és művészi kér
dések mellett politikai síkon is nagy szerenhez jutnak. Marcin Bvlíea,
kitűnő lengyel csillagász KMktkób61 került Mátyás pozsonyi égvetemére s
azon munkálkodott, hogy mínél szerosabb kapcsolatot teremtsen a len
gyel főváros és a magyar müvelődés e központja között. Konrád Celtes.
aki szintén a krakkói universitas nemzetközileg elismert mestereí kö'ZÜI
való, sokáig működött Magyarországon is és létrehozta a ,.Sod,alitas
Litteraria Danubíanat", a dunai irodalombarát társasázot, melvnek je
lentősége ugvancsak figyelemre méltó a magvar vkultúra történetében.
Valentinus Eck, aki Erasmus híve, Thurz6 Elek Iányaínak lesz nevelője:

Piso Jalkabés Henckel János, kik a kor Iegkíválóbb magyarorszázt .gon
dolkodói közétartoznalk, Szathmári GYörgy pécsi püspök, Temesvári Pel
bárt mind szeros kapcsolatban álltak Kr:akk6val. A kor kiemelkedő ezvé
nísége Paulus Crosnensis, aki a század elején a krakkóí egyetem profesz
szora, a latin költészet előadója s egyúttal ismert költő. Ű jelentette mea
1512-ben Bécsben Janus Pannonius Guarin6hoz írt panegírícusát, s ezzel
mintegy megindította a magyarországi Janus Pannonius-kultuszt,

A magyar vonatkozások között is külön érdekesek számunkra az
egyetem kifejezettenkatolikus kapcsolatai. A XV. századi élénk kulturá
lis élet sokoldalú magyar-lengyel összefonódása - melyről énp fentebb
szóltunIk - elsősorban Vitéz János, váradi püspökben, a későbbi eszter-
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gomí érsekben találtak ösztönzöre és pártfogóra. Ö az, aki legjobban szor
galmazza az együttműködést a krakkói kulturális közponetal, elsősor

ban az egyetemmel, úgyszintén magyar diákok, magyar fiatalok tanítta
tását ezen az európai egyetemek között is előkelő helyet elfoglalo, ran
gos főiskolán. Igy a ikorszak számos egyházi embere. kiváló tudósok és
jelentős politikusok - krakkóí diákok voltak. Elég ha - a fentebb már
emlitett Temesvári Pelbárton, Szathmári Gy~gyön stb. kívül - csak
Bakócz Tamást, Magyarország prímáslt. és Csáti Demetert. a ferences
költőt emeljük ki.

Végigtekintve az egyetem hatszáz éves tönténetén, ma már sokkal
többet láthatunk és soíokal mélyebbre nézhetünk. rnint néhány adat vagy
dokumentum puszta felsorolása. Egészében, teljességében nézni az ősi

Alma Mater többszáz éves müködését: ez segit csak hozzá, hogy világo
san lássuk történelmi szarepét. Erről beszélt Karol Wojtyla, lcraJklkói ér
sek is a Szent Anna templomban tartott ünnepi szentmísén,

" . .. Mert ,az ernber gondolkodással, értelemmel megáldott lény 
mondotta a püspök -, a gondolkodással s az értelemmel pedig képes
séget és valahogy utasítást is kapott arra, hogy keresse az igazságot, tö
rekedjen feléje, éljen vele. Az embernek Istenhez való természetes ha
sonlóságából következik ez. Az, amit a mai evangéliumban olvasunk
(Krísztus megigéri a Szeritlélek eljövetelét - P. A), mintegy folyta
tása annak, amit a Genezis mond nekünk, hangsúlyozva, hogy Isten em
bert teremtett saját képére és hasonlatosságára. Ez az Isten hasonlósá
gára teremtett lény, mikor az igazság megismerésére 'törekedik, Isten
nel találJkozik, hiszen Isten ez az igazság és Isten az, aki teljességében
birja ezt az igazságot; .az ember törekszik fé1éje, az ember harcol érte;
de legmélyebb lényegében vele él és belőle él. Ebböl az Igazság felé tö
rekvésből, ebből az igazságéhségből születik az emberi kultúra, Az igaz
ságra való törekvés, az igazság keresésének szentelt élet hozza létre lé
pésről-lépésre. S ezért az igéret, hogy eljön az Igazság Lelke, egyústal
valamiképp igéret az emberi kultúra létrejöttére is; sőt inkább az ember
kultúrá]ának Istennel való együttes megteremtésére, az együtt-terem
tésre Istennel, az Igazság Lelkével, la Szentlélekkel - igéret míndarra,
ami által az emberi élet valóban a maga teljességében emberivé válfk.

Azért szólok most erről, mert pünkösd kőzeledík, a Szeritlélek elkül
désének ünnepe, de szólok erről azért is, mert ma és az elkövetkező na
pókban ünnepeljük itt Krakkóban a Nagy Kázmér alapitotta kr:akikói
egyetem fennállásának hatszáz éves évfordulóját. Azért szólok most erről,

mert nehéz megérteni a krakkóí egyetem e hatszáz esztendejét, ha nem
támasztjuk alá ezzel az alapvető valósággal: azzal a valósággal, mely
maga az ember, kinek a Teremtő tette hivatásává, .hogy megismerje az
igazságot, ikeresse és fáradozzon érte mínden erejével és éljen belőle.

Ismétlem: ha ez az így értelmezett és igy látott ember nem alapozza
meg egyetemünk felállításának tényét - ezt a tényt s az egész hat év
századot nem érthetjük meg a maga teljességében.

Hiszen ez a hatszáz év az igazság keresése volt. Keresés az ember
természetes lehetőségeinek és iképességeinek körében, E természetes ké
pességek forrását, melyekkel az ember az igazságra törekszik, az Igazság
Lelkében találhatjuk .meg. Benne válik az ember igazán Isten teremt
ményévé, benne elsősorabn Isten képévé és hasonlatosságává."

Ezekhez a tennészetes adottságokhoz járulnak az ember természet
felettiadottságai. !gy válik az igazságkeresés igazi forrásává végső fokon

ses



a SzentléÍek. S ennek az igazságkeresésnek a jegyében cselekedtek tehát
a Jagelló" egyetem professzorai, amíkor az emberi jogok védelmében lép
tek föl. Elég csak Ludziskói Jánosra gondolnunk, aki ki mert állni a
királlyal szemben is a parasztok védelmében, a kizsákmányolás él a feu
dális rend igazságtalanságát ostorozva. Ennek jegyében cselekedtek az
egyetem professzorai, amiikor sfkraszálltak a nemzet jogaiért, arnikor
titokban tovább folytatták.az oktatást a német megszállás idején, életü
ket is kockára téve. (Karol Wojltyl1 érsek is ezek/ben az években végezte
itt tanulmányait.)

S ez aztán válasz Kazimierz Lepszy professzor bevezetőként idézett
kétségeire is. A történelmi feladat teljesítése: ez az érdeme él ez a prog
ramja a krakkóí universitasnak. Lehet, hogy az idő túl halad majd az
egyetemeik s az istkolarendszerjelenlegi rendszeren: de bármilyen iskola
rendszert építünk fel helyette, a krakkói Jagelló egyetemnek míndíg lesz
üzenete és mondanivalója: tapasztalatai él eredményei fognak beszélni.

•
BENEY ,ZSUZSA VERSEI

MARIA

Kiért ég a szíved, ja'; miért?
N em tudom, nem, nem tudom,

jaj nem is ismerem.
Mért ég szemed, miért csillog, vakon

megvakít?
Kútba néztem, tűzbe néztem, ?tem Í$

·hihetem -
jaj nem ismerem.

. Csillag ága, tüske ága,
Nyíló l.ángok szép virága,
Csipkék csillogása 
CsiUagszirmok estje,
Világok keresztje,
óvirág ezüstje!

Te vándoro~z vörös vérben,
Szökdelsz szökdöső szívemben,
Szárnyrakelsz hunyó szememben.

pItTER-ARC

Az égő ják nagy rácsa eltakar
Hamuvá hullt lakat
Vörös ják rácsa sötétbe szakad

Tűzszirmai mélyén a szív szabad.
Rég halott madarad
Füttye szólit, száll, szédít: hallod-e

A szív szabad

A hulló órák tűz örvénye vár:
A napba száll, a holdba száll -
Hát mersz-e tőle végre elszakadni 

Tőle, ki vár
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Elpergő vérben elindulsz,
Fájdalomban jöldre készülsz.
Jajga.tásban jötMl élni,
Örömben örökre menni,
Sírok k,özött mind siratni,
A luzlállal házasodni.
Miért ég szemed, királyná,

kiért sfr szíved?
En nem tudom, jaj nem tudom, jaj

meg sem ismerem.
Koronád ják koronája

töviskoronája,
Drágagyöngyöd esi5csÖ'PPek,

lángcsÖ'PPek csodája,
Hangod l.ányom ezüstszálak

hárjapengetése,
Szíved szerelmes szívemnek

egyetlen megrebbanése.

Halott madár.
Túz-rózsában, gerenda-palotában
Zokogva vár.

A kormos éjjel szélfútta. porában
Sikoltva száll.
A hajnal jényes tolla száll, kakas
Rikolt - Megszólalt a kakas 
Széljútta szív, a rácsok közt a aztu,
A szív majd megszakad..

Halott madár
Túz-rózsában, gerenda~pa.lotában

A szítJ szabad, a "fv zokaava vá,..



A GytjRtJ Ida l j j a s Antal

JOL szAMíTOTT. A hosszú kapualj végén, a belülről otromba ru
dakkal eltorlaszolt fakapunál a fiatalabb házmesterasszony őrködött, a
sovány, lányos Bartáné, sötét hegység a hideg félsötétben, a férje óriásra
szabott, nyomasztó Beszkárt-bundájában. Feltűnés nélkül mehet el; Bar
táné valamikor takarított is rá és mindig rokonszenvezett vele. Amíkor
több-mint-gyanús katonai igazolványaival le kellett húzódnia a pincébe
a többiek közé, a védelmébe vette, ha kellett eldugta, e most híreket is
tudhatott meg töle.: Kintről, a Széll Kálmán-tér felől, zakatoló dörgések
összefolyó sorozata szólt; aszfaltfúrógép mélyed igy puhán az összefa
gyott földbe. A képzelet erre kapcsolt, javfthatatlan civilé; nem akarta
megszokni a géppisztoJ.yi. De kilk ellen szélhat a hófelhős, álmos és iszo
nyúan fáradt ikésö délelőttben ? Az oroszok sajnos, még csak a Lukács
fürdőig s a Budagyöngyléig jutottak el. Beértek talán a térre? De akkor
miért csak ez az egy magányos géppisztoly?

A bundacsomó támolyogva kelt föl a deszkaszékröl; azon kuporgott
eddig. Nem volt a közelÜikben senkisem, dea suttogast már megszok
ták, mínt a tébolyt. Megtudta, hogy jobbra a tizennyolcast erős őrjárat

fésüli most M, följe1enthettek valakit, és ide is jönnek, a lakásokba is. 
J6 volna, ha ...

A sötét kendővel körillkötött csinos asszonyi arcot piszokálarc ta
karta. Víz hetek óta nem folyt a csapokból. Mindennap más csoport ho
zott ötvenliteres alumíniumkannáikban vizet egy 'kiözeli házból, ahol egé
szen értelmetlenül még. mindig működött a vízvezeték. "VfZHORDO
CSOPORTOK", állott finom, elegáns kézírással a kapualj h.i.rdetötáib1áján
egy papírlap az összes lakókat fe1Itüntetó lista mellett, melyen az ó neve
mellett ott állt a ,,kat. szab." jelzés. Viszont "véletlenül" nem szerepelt
egyik vízhordó csoportban sem. Barta, a villamosvezető, a kétméteres
ízomkolosszus, volt a helyettes házparancsnok. Nem volt leborravalózva.
C&aikhát mcstanában az élet kezd ilyen kapcsolatoktól függeni! - gon
dolta homályosan a férfi·

- ... Azt hiszem - vélte - legjobb volna elmennem . .. Úgyis azt
akartam. Elfogyott a cigarettám! - csak: úgy bírta az órákon árt rezeg-
tető dörgést, hogy ötvenet is el.szivott naponta. .

- OigaretJtáért máskor nem engedném ki az Iró Urat! Az Ostrom
utcába tetszik? - Ott Várkonyi lakott, egyik íróbarátja; néha már Bar
táné Is volt át náluk, kémi ezt..azt;Kollányi egészen készletek nélkül
maradt, agglegényi gyámoltalanságában.

Az asszony nehézkesen elvett két rudat, kinyitotta a kaput. Most
élesebben s szaporábban vágott be a dörgés. Aztén elállt. Bartáné kile
sett és visszalépett.

- Nem tudom. - A pi6zoIkréteg szürke lett az arcán.
- No ... - mondta Kollányi, gyöngéden félretolta és ki1épett.

Jobbra, a negyedik ház k.apuja előtt egy csomó géppísstolyos katona állt
benyomulóban. Nem tudta meg, ki lőtt és rniért. Ketten is rápillantot
~ ltiváncsiBág nélkül, sötét, véreres szemekkel Nem volt más tenni,
mint odaköszönní nekik valami olyannal, ami elvégre lehetett karlen
dítés is, 'balidé fordulva lomhán cammogní, Az író hatalmas termetű, tes
tes ember volt, még így lefogyva is több mint egy mázsa; szilvakék, bő

krombi-ikaibátja és sötétszürke nyú1szőI'lka1apja piszkos: távolról mégis
valÓBZiÚl(1tien elegáns jelenség 1945. jal11uárjában a budai utcákon. Las-
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san, kényelmesen lépkedett; senki nem ment utána, Házparancsnoki vagy
ilyesféle megbizatásban járhat és nyilván rendben vannak a katonai ira
tai, mert másképp nem merészkednék ki. Ami azt illeti, volt nála va
lami elhasznált papírdarabra gépelt, szétfolyó pecséttel ellátott piszok,
egy szetesett átmeneti alakulat ígazolványa, amit ha valaki nagyon
akart, szabadságos levélnek vélhetett, de azt mondták, hogy ezeket már
nem fogadják el. '

Jobbfelől a mélyben 'a Széll Kálmán tér krátere meredezett. A kör
állomás elhagyottan állt, a síneken döglött víllamosszerelvények s ron
csolt üres tenervagonsorok ; a Déli-pályaudvarról kerültek át ide, ez is
úgy hatott, akár lazálom. Repülőtámadások bornbatölcséreí tátongtak !tö
rortük és ejtőernyőknek fagyos hótól moeskos darabjai, meg óriási hű

velyek ; ezekben a német repülőgépek próoáltak valamit leszorní a budai
terekre. Az egyik összetört s apró csomagjai szétgurultak; az inségben
'sem mertek a közelükbe menni még, pedig aligha robbanhattak fel.

Azt vette észre, áll és égő, álmatlan szemekkel bámulja a teret. In
kább ilyenkor délelőtt aludJt, éjszaka a dörgések és roboanások míabt
rezgő Iakás két szebájában vándorolt f.el-a1á, sok kilométert róva le. Most
mintha nagyítóüvegen át látna. Egy férfi ment gyors léptekkel a hegy
nekfutó. meredek utcán s az egyliK házban tűnt el. Szédült. Ehes volt.
Hóízű szél kelt a Hűvösvölgy teíöl, 'és kormos, alacsony hófelhők közé
SZÚI't a teret. körülálló házax megrongált, éles cikk-cakkja. Lomhán in
dult tovább. A világ üres és ellenséges volt köröskörül. Valahol mögötte
kapu nyilt, és kopogó tétova cipöki1{el jött utána valaki, apró Iéptexkel,
nyilván valami nő. Ideges lett, megfordult. Igen, az volt, nő; kicsiny,
sovány teremtés, lógott rajta rendkívül bő kabatja, mintha nem rá szab
ták volna. Minden jelleg nélküli arc, vonásai éles szogletekből összerőt

tak. Asszony vagy talán lány, húszéves vagy negyven, v,agy kétszáz, és
idegesen összerezzent, amikor ránézett. Megaérdeztet.

- Mi,t tehetnék, kérem magáért?
Ez az arc sötét volt mint a kő. Olyan elhasznált, már nem is lehet

tek reflexei. Most meglátszott hogy asszony, elapadt arca szép lehetett
még nemrég is, fekete, száraz arcbőrén foltos; talán terhes volt. Megis
mételte kérdését.

- Gyermekem lesz - suttogta v:agy talán kiáltotta az rémülten.
ellenségesen· - Zsidó vagyok!

Kihozta önmagát és leendő gyermekét az ürbe, és az életveszélybe,
az ellenséges világoa. Most, hogyaszélrásimította a kabátját, látszott
derekának erős. íve. s különös, neki is sötétkék krombi-kabátj.a volt.
Mellé lépett és belékarolt.

- Hova megy?
- A Donáti utoai svájci követségre szeretnék. '.
Összerezzent. Kifordulva a legközelebbi sarokról - az már az Ost

rom utca volt - őrjárat vonult feléjük, magyar katonák. A bakkan
csak dörögtek ideges fülében, ak.ár az ágyúszó, s a fiatal zászlósnak, aki
rájuk vetette pillantását, kérdés nélkül is válaszok.

- Orvoshoz! -és kutatni kezdett emlékezetében, de ezerencsére
tudott egy táblát nem messze az Ostrom utcában. A fiatal katonák fér..
fiasszeméremmel elfordították pillantásukat a hasáról 'az asszonynak.
Az meglepően. lebegő léptekkel jött mellette. A meredek, keskeny utca
úgy tetszett, folyósó; szürke és sárga házai fölött a mennyezet az asztalt
$ZÍoűég. fae& gyors havazás csapott le rájuk.
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Az ASSZONY· idegei összeomlottak, amikor mögöttük hangzottak
fel a menetelő léptek'

- Nem bírom! Forduljunk errefelé]
Keskeny, néptelen utcáoa vonta be magával Kollányit, egy - szin

tén értelmetlenül - gerendákkal kívülről betámasztott kapuba vagy
talán valamí garázs-féle bejáratába. Csak-katonák jártak az Ostrom ut
cában. Ilyenkor kellene a déli harangszónak felhangzania. Harangszó!
Béke! Krísztus l Kollányi türelmesenölelte át a vállát a békétlenség és
krísztustalanság üldözöttjének.

_. Bocsásson meg nekünk! - Az rávetette szürkés-Iehérű szem
golyóit.

- Maga bocsásson meg! Hír érkezett, hogy razziáznak. Megigértem,
amikor odamenekültem, hogy nem hozom veszélybe akiknél megvontam
magamat. - Sírt egy darabot. Kollányi a szerelmeíből tudta, ilyenkor a
legjobb vígasztalás egyáltalában nem vigasztalni.

A svájci követség elég közel v.an- folytatta az asszony töredezet
ten. - De maga néhkül biztos feladtam volna magamat az első őrjárat

nak, olyan ideges és gyáva vagyok. Maga nagyon bátor ember lehetl
Ra van a köveknek mosolyuk, így mosolyoghatnak. Minek vallja

be, hogy - enyhén szólva - egyáltalában nem bátor. Inkább csak ösz
tönösen hirtelen és nyers.. Most tapintatosabb az asszonyt meghagyni
ebben a hítben- Es vannak pillanatok, arnikor az önbecsülés kényszerű

bátorsága és a halál több, mint a gyávaság és az élet!
- No menjünk, nyugodtan.
Mentek a hóesés sűrű függönye mögött, Délfelé járhatott, de míntha

már esteledett volna. El is tevédtek a többé-kevésbé mindegyi:k:iiJknek
csak félig Ismerős váralatti sikátorokban. Végül mégis kiértek az ilona
lépcsőre. Úgy lépdeltek alá a Donátí utcába.

ElőttüK terült a kissé lefelé lejtő, azután az enyhe, majd egyre me
redekebb kanyarral a Vároldalnak futó utca. Félelmetesen. riasztóan üres
volt és néma; Kollányinak az a képtelen hasonlat jutott eszébe: olyan
akár egy teremtés-előttiutca! Nem szállt fel füst a kéményekből. Mozgás
nem Iatszott; emberek nem látszottak: a betörten tátongó és ép ablak
szemek mögött, vagy faspaletták és becsukott kapuk mögött, A most
csak ritkásan szállíngozó hóban a házakról lepergett malterdarabok, tég_.
lák, tetőcserepek hevertek. S a piszkos levegőn át egy beépítetlen telek
mögönt modern kockaház emeletei e ablakai látszottak.

- Azzal szemben van! - mondotta kímerülten az ,asszony. Men- .
jen vissza. Nem tudom máskép megköszönni!
. . - Magával megyek a Vám utcáig - javasolja Kollányi; eszébe
jutott már, hogy kit fog felkérni, s ott lesz könnyebb lernenni a Duna
part felé. De az asszony teljes erővel tiltakozott.

- Nem. Nem' Leshetnek a házra. Éls •• , - Kollányi vá11alt vont,
s tovább vonszolta. Az asszony újra megállt. - Nem lehet tovább. Nem
tudok mással hálás lenni ... csak azzal, hogy nem fogadom el tovább a
kíséretéti - Sírt és reszketett, és amennyire alacsonyabb voltától telt"
átnyalábolta Kollányi vállát és meg akarta csókolni.

Egyszerre csak megtestesült - igen az volt az egyetlen szó rá, hogy
megtestesült - mellettük egy sötétszürkeruhás karcsú leány és rájuk
szólt: .

- .Mi az? Miről van SZÓ itt?



A lány karcsú volt, férficipÖt, nadrágot és .k.aitonáB egyszerű szabású
sötétszürke kabátot viselt, a haja ugyanabból az anyagból készült Sá11aJ.
volt hátrakötve.

Az asszony kezdett magyarázni valamit, zav,arosan,a svájci követ
ségről. A lány türelmesen hallgatta, mint valami gyermeket. KÖ2Jben az
Ilona-lépcsőn egy csapat katona özönlött lefelé, át a Donáti utcán,tovább
az ISkola utca felé. Nem törődtek velük. A lány most Kollányi felé for
dította idegtelenül nyugodtt, zöld pillantását. Halvány arca volt és fes
tetlen, apró, szép szája. '& ezek az ostrom arcok kortaLanok. ~púgy
lehetett tizennyolcéves, mint harmíne-harmíncöt- Keskeny orra volt.
Megkérdezte parancsolóan: - &; maga? Az nem értette. - ~n kérem
Kollányi vagyok - szólt.

- Az író?
- Az.
- Soha nem láttam - mondta kinIódva az 8SBZon.y. - Amint ki-

léptem ... el kellett hagynom a házat, ahol voltam. .. találkoztunk. Meg
kérdezett, elkísért, De most már nem akarom, hogy veszélybe kerüljön
míattam,

- ~rtem! - Az egészben volt valami álomszerű. A lány hangja
most is parancsolóan hangzott.. - Majd én odakísérem. Maga pedig ...
- és Kollányihoz fordult - .... Mik a papírjai?

A férfi. érezte; mínt száll fel belőle, mint önti. el a düh.
- Nem értem! - Jobbára akik ismerték, tudták, hogy nem any

nyira az álmatlanságtól égő a hangja, hanem a liarag közelgő rohama
tól. - Öneki azt mondja, odakísért.

- Űt odakísérem és legyen nyugodt, be is juttatom. Magának pe
ctig -és felemelte a hangját - a papírjait kéredztem ! - Ű gőZÖlgött

a dühtől

- Ninesenek - üvöltözött. - F.sha... -
- Azonnal álljon be oda! - Alacsony házban félig nyitost kapu.

- Nem érti? Várjon meg ott - mondta ragyogó, metsző hangon a
lány. - Maga meg jöjjön! - Az asszony reszketve, megmagya.rázhatatt
lan ibizalommal engedelmeskedett-

A kapualjból ahová Kollányi beállt, szemmel lehetett kisérni öket,
amint gyorsan mentek a követség felé. Megint egy lélek se látszott az
utcán. csak a hó hullott. A követség vöröskeresztes. zöld kapujában II

lány. csöngetní-dörömbölní kezdett, aztán alkudozásféle kezdődött valami
nyíláson át B tovább vártak az utcán. Végre - beengedték mind a iket

tót! Kollányi csak most nézett körül nyugodtan. Keskeny, régí, zárdára
emlékeztető folyósó vezetett hátra az udvar felé. A hóhullástól' kék leve
gőben valamí régi, korhadó szebor állt itt, talán női szobor valami kor
hatag, szürke köböl, a vállain s fején dudorodott a hó. Kitékintett a
kapun. A lány még mindig nem jött.

- Kit keres itt !kérem? - támadt neki egy üvegesen csengő, ide
ges férfi.h.ang. Fiatal férfi jött a foly6sóra, arca, orra, fejtartása a lánym
emlékeztetett, a hangja viszont lágyabb volt.

- Kérem - kereste a szavakat csodálkozva Kollányi - az imént
egy fiatal hölgy ... szóval azt mondta, várjam meg itt és

- Ki az a fiatal hölgy?
Kollányi csodálkozott:
- Nem tudom a nevét kérem. Nyilván ig ....
- Nem tudja a nevét? Akkor takarodjék kérem, mert ... - és a

zsebébe nyúlt. Neki nem volt kedve mejVárni, míg revolver szeaeződlk
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mellének, Isten. tudja, milyen nyilas örültek vannak .>. - Takaródjék l
- A fiatalember hangja most egészen olyan volt, akár a nővéréé, Kol
lányi rendkivül udvariasan meghajolt:

- Kérem. Nincs akadálya. Részemről a szerencse. Orvendteml
Megemelte kalapját, hátatfordított. megállapította, hogy a fiatalem

ber nem lőtte le, és kilépett az utcára. A lány még mindig nem jött, hát
levágott a Vám utca földszintes, ódon kis síkátora felé. A keskeny, ma
gas Iskola utcában a Vigadó emeletes szürke épületétől, mínt golyófogó
tól védve, egy trén húzódott végig. A legénység nyilván a Vigadó föld
szintjét szállta meg. Ponyvával letakart parasztszekerek előtt hosszú
szőrű lovacskák állottak, pokróccal letakarva, dermedt csöndben, Előt

tük széna, de nem ettek. Mozdulatlan, véres szemük mögött az élet ösz
töne és semmi más. A Duna felől dörgött a levegő. Egy utcával odébb, .
a 'budai Fő utcán valami vacsorára vonuló század. mozgott. Ebben a pil
lanatban - már harctér volt - itt nem igazoltatott senki és senkit. Akár
csak Pierre Bezuhoffal a borodinói csatában, a kutya sem törődött a
feltűnően 'elegáns és feltünően lompos civillel- A gondolattól megvidá
modott, és nyugodt óvatossággal közelítette meg a dunaparti házat, ahol
Olga lakott.

AZ ÉNEKESNÖ nagyváradi emlék volt a szülővárosából, őnála idő

sebb. valamivel; ifjúságában érzelmi közük is volt egymáshoz; [óídeíg.
Várad és Budapest közott országhatár húzódott már, amiikor egyszer
hazament szüleít látogatni, meg Fráter Erzsi sírját megkeresni, mert
Madách elvált felesége Váradon halt meg, iszonyú züllöttségben és nyo
morúságban, s ő írni akart róla valamit.. A régi temetőben akadt össze
Olgával: a férje sirját látogatta meg, és szegről-végre iatyafíak voltak,
úgy három-négy sógorságon keresztül. Tragikus, sötét szépség, tehetsé
gében mindig volt valami dilettáns íz; ezen a sétán kezdődött váraelán
és heves érzelmi kapcsolatuk. Még el ds vette volna, de idősebb is volt,
azonkívül színésznő, solkfelé járt és énekelt a magyar városokban, s egy
két váradi férfit emlegettek, ha rákerül a szó, Kollányi édesanyja ellen
kezett. Fia csak gyürűt adhatott neki, a családi klenódíumok közül an
tik gyűrűt, halványvízű, átlátszó, kékes Jtóvel. Öik ketten ugyan eljegy
zési gyűrűnek tekintették, de a dologból nem lett semmi. lWről~
felújuló nyári em1ék maradt. Kollányinak mindig vissza kellett jönnie
Pestre, Olga osak jóval később került át, és Pesten néha felújították ~et,,:,

tőlük barátságát. De a gyfuü szép volt és Olga mi.ndig viselte. A ikörü~

lötte egyre élesebben eláradó mükedvelö-vonást csak dekoratív, puha
szépségéért bocsátotta meg neki közönsége. Idegesítő volt fekete páthosz
sza. A:.z életben is szerepeinek leltárát akarta [átszaní. Mirkor az ostrom
előtt elbúosúztak, ezzel az imitált szenvedéllyel hívta Olga: .'. "Ha bár~

mire szükséged lenne"... Nohát, most szüksége van, talán még mene
dékhelyre ÍB, és Olga készleteiből egy kisebb esomagra, de legfőképpen

cigarettára, cigarettára, cigarettára ...
Mire elérte a sokemeletes, öreg épületet a dörgés elnémult. Veszély

nélkül közelitette meg a kaput. Zörgetett. Közel a Margithidhoz - ki
sérteti látvány villamossineken - hosszú sor tehervagon vesztegelt. A
hófelhők elvonultak. Szemközt a Parlament roncsolt kupolája és tetőzete

fölöttgyíkzöld volt az ég. Buda felöl vörös tűz ömlött a magasba a ház
mind a két oldalán a Dunapartra Iehúzódó utcákból. A szerelvény körül
német katonák mozogtak. Ládákat raktak teherautékra- A túlsó parton,
ami az oroszoké volt már, tüzelés kezdett dörögni. Mintha a vékony-



csövű légelháríték sorozattüze volna. Az alkonyati tűzben fekete vagonok
körül nyugodtan tettek-vettek tovább a sisákos katonák'

Egőszemű, sovány fiatalember volt a kapuban, beengedte sietve;
a házmester fia, aki ismerte, és tudta hol lakik.

- A művésznő fönn v:an a lakásban. Mi újság a Széll Kálmánon?
- Egy kicsit zűrös - hunyorgatott bízalmasan. - És itt? -

Tudta, hogya fiú megszökött a Ieventézés elől; ,az legyintett:
- Ide már nem merik tolni a pofájúkat azok! Egészen bátran va

gyok itt. - Cinkosan hozzátette: - Tessék csak nyugodtan menni
Nincs senki .katonaféle a házban, amióta Pest már elesett. - És hozzá
tette büszkén: - E:s tűzvonal vagyunk.

- Ebből a szempontból egészen jó ház lehet - izlelgette a gondo
latot Kollányi, hogy jó lenne itt húzni ki, zaklatások nélkül, Eloammo
gott a kapualj közepéíg, majd nehézkesen visszament a fiúhoz a sárga
keramit-kockákon.

-:- Tel Mi az a szerelvény a Margitlúd felé? - Az vállat vont.
- A németek tolták ide ... pár napja. - Fölágaskodott; a sutto-

gás magától uralkodott el a városon, mint valami neurózis. - Aszon
,gyáJk . " lőszer van rajta!

Ű egyszerre szornjas lett. A nikotinr:a való szomjúságot érezte egész
testében, különösen torika mírígyeíben,

- Van cigarettád? Nekem már egy sincs. Azért. is jöttem! -' De
már szájában volt a cigaretta, köhögtető és fuIasztó Honvéd, de valósá
gos megváltás. Lajos elárulta, hogy legalább háromezer cigarettája van
a padlásori a mosókonyhában, ahol tanyázik. Megállapodtak ötszázban.
A fiú elkísérte az udvarig. A pincékből idenyúltak a kályhacsövek, füst
szállt belőlük a magasba. Pár felnőtt járt-kelt, levegőzött a keramit koc
kálkon, nem törődtek vele. A ház mintha kiBzakadt volna a háborúból,
senkise kérte számonigazolványait. Egész lényét elárasztotta a türel
metlen vágy. Ittmaradni legalább megpihenni. A félemeleten zörgetett.
Parkettarecsegéshangzott fel azonnal. Olga még mindig "királynői ter
met", ahogy kissé divatjamúlt ala:kjánaJk: hízelegtek a hódolők.

NEM AZ VOLT. Még mindig a tragikus színésznő sötét pompája,
aki énekével el tudta ragadni végül még az igényesebb hallókat is. De
az ostrom hetei alatt lefogyott, termetének inkább a magassága tűnt fel,
valami súlyos, csontos karesúság. A fekete-kék bársony pongyelát úgy
vonszolta maga után, mint királynői jelmezt. Azonnal megismerte és szét
tárta karját s eljátszotta a viszöntlátást valamelyik eperából.

- László! Esküszöm, éppen e pillanatban gondoltam reád! Jöjj! 
Nem azt mondta "Gyere", hanem ezt, "Jöjj l" És áItvezette őt a sötét, de
fűtötten meleg lakás, udvari lakás hatalmas, pompázó barlangjain a
biedermeyer-lakószobába, Mert műgyűjtó is volt, ebben is túlméretezett
és dilettáns. A szobáit éppen Kollányi hívta ,Ibarlangok"-nak. Volt egy
hatalmas és fénylő indiai barlangja, egy hatalmas és fénylő német-rene
szánsz barlangja, és egy normális bíedermeyer barlangja. csak ez a va
lódi, a többi inkább rnűbútor, stilizált utánzat, "tökéletesebb" mint az
igazi... De ő nagyon büszke Volt mindre. A műveltsége ösztöneiből hiány
zott valami, A lakószobában csönd volt, meleg volt; magas gyertyák
égtek ódon-ezüst tartóiIkban; és cigarettaillat áradt, süteményillat. tea
illata Az asszony átölelte és megcsókolta őt, rajongva és szenvedélyesen,
de csaik úgy, akár egy szerapben. Kollányinak feltűnt, milyen túlfűtöt-



ten forr6, ideges a mindig túljA'tszott mdor. Kibontakozott 82. öle1éab&,
leült, maga elé húzta Olga esészéjét,

- Bocsáss meg, nagyon éhes vagyok- - Mielőtt a szája megtelt
volna, még odaszólt: - Cigaretta? Cígarettéd van-e számomra? A Lajos
tól veszek ugyan Honvédet; az van ne!k,i, de a Honvéd még nekem is
kopors6szeg; a .szívem megérezné, ha abból színék amennyit másból
szoktam; szívesen megfizetem, akár neked is; a fene hitte volna, hogy
ezek az őrültek ilyen sokáig ittmaradnak ...

A következő pillanatban már evett: Önuralommal és roppant élve
zettel. Még míndíg mázsás teste mínden ennivaló minden gramját telje
senmagához asszímílálta. Közben hallgatta a válaszokat, amiket Olga el
játszott neki.

- Cigarettám? Te őrült! Nekem ne volna? - Olga dús torka mín
den regiszterén végigjátszotta Adél kacagóáríáját a Denevérből. - f)n se
birom másképp, mínt cígarettával, nem is. merem számolni mennyível,
kezdek már berekedni, legalább háromszorannyírn van, mint arnennyi
bőven elég. hány dobozt akarsz, várj, most nem adok sokat, talán húsz
doboz Darlingot, hogy máskor is eljöjj, juj, milyen élvezet látni, mílyen
étvággyaJ és mílyen szépen eszel, nem akarnál-e idejönni hozzám, nines
nálam senki, csak a lány, pillanatnyilag kölcsönadtam valakinek a ház-,
ban, én nem is mentem le a pincébe, egész kényelmesen megvagyok ezen
a védett félemeleten, és rossz hogy egyedül vagyok ...

Igen szép hangja volt még míndíg, most agyoncigarettázott 'és fátyo
los. S a fekete tündöklés mögött a forgó, forró halálos örvény!

- Vendégek? - kérdezte ő diplomatikusan, hogy elterelje a sze
reptől. - Bárhová megvek, mindenhol zsúfoltak a barátaim. Igazában
Iványiékhoz készültem, ők is!

- Vendégek? - zengte Olga, most rekedt orgona. - Utoljára
Ilona volt nálam a fiával, Adámmal: úgy volt, hogy egyenest itt is ma
radnak; úgy jöttek, ámde alighogy leültek, Ilona ideges lett, tovább
mentek, nem is tudom míért és hol kötöttek ki ...

Kollányi fölneszelt. Ilona, K. D. özvegye nagyon tntellígsnsen volt
intuitív. Az azonnal kezdett tragikus színjátszás lett volna terhére ideges
lényének? Vagy talán valami más? O is valami veszélyérzetré ébredt
volna Olga körül?

Dörömböltele Lajos hozta az ötszáz Honvédet. s nem akarta Kollányi
tól elfogadni a pénzt; majd ostrom után, mondta, de Kollányi mégis rá
erőszakolt két százast, a többit ostrom után fizeti és felcihelődött.

- Azért haza kell néznem. Már elmehettek, akik igazoltattak. Majd
átjövök egyet-mást megbeszélni, ha nem is üldöznek ki a Iakásomból.
Csomagoltál nekem? Igazán kedves! Bs szalonna is van bennel

Olga most eldobta a színjátékot. Asszony lett, aki fél, aki szeretne
egy férfit tudni maga mellett.

- Azt hittem maradsz - mondta sötét szomorúsággal. - i Nem
tudom, mért mentek ti el tőlem mínd,

De nem tartóztatta. A kapualjban Lajos állt, agg-ódó házbeliekkel.
Az óriási szerelvényt - feketén, ijesztően az alkonyathan - most eg'é.
szen a ház elé tolatták Eltakarta a parlamentet. S kétoldalt. a rneldék
utcátkból még mindig ömlött az alkony vörös tüze. Erre visszament. .

- Olga - könyörgött - az én Iakésom ordas jégverem. Az ab
lakaim betörtek, csak a redónyök nem. Te megszoktad a kényelmet, jó,
ne hozzám gyere. Meg katonaszökevény is vagyok. Gyere Iványiékhoz l
Ok ugyan tele vannak üldözöttekkel, de szorítanak neked helyet, és ...
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Az asszony összetörten üldögélt, és nemet intett. Most látszott meg,
mí van a szerepjátszás alatt. Szomorúság, magány, neurózís: a fénylő

lomokhoz való ragaszkodás; érzékiség: az emlékekhez való ragaszkodás.
-'- Azt én nem bírnám ki. Annyi embert én. nem bÍTdk ki. Itt még

valahogy magamnál. Egyet. Legfeljebb kettőt-hármat. Több már remény
telen. - A szeme megszűJkült, szinte gonosz lett. - Meg mit gondolsz,
mi lenne mindezekkel itt? Amint kitenném a lábamat, mindent széthor
danának. Az életemet hordanák szét. Én vigyáztam mindenre, amit sze-
reztetn.·. .

Ez szemrehányás volt Kollányínak, hogy ő nem vigyázott. Mennyi
mindent elszórt! Csak egyre vigyázott. Az életére. - Olyan türelmes,
szívós életösztönnel, mint a katonalovak ott az Iskola utcában - gon
dolta ő. Olga tovább kérlelte.

- .... Nézd, még a gyűrűdre is vigyáztam ! Tudom, anyád nem
akarta, hogy a feleséged legyek, és akkor még szegény is voltam, és hány
felé kellett énekelnem. meg [átszanom Erdélyben, milyen inséges évek
voltak azok, sokszor lett volna szükségem pénzre, amit a gyűrűdért kí
náltak, de én. nem engedtem veszendőbe, ma is amikor [öttél, éppen ke
zet mostam és amikor ránéztem, rádgondoltam ...

- Ezek a szörnyű vagonok a ház előtt! -- gurult dühbe Kollányi.
- No, gyere!

- Ezek a vagonok napok óta itt állnak közel, aztán majd máshol
állnek- Te menj, menj szépen, látom haragszol, én nem haragszom, gyere
máskor. is - és a könnyei folytak, amikor megcsókolta a férfi arcát.
s azután mint valamísikoly: - Én mindent megbocsátottam!

Künn kialudt az irtózatos alkonyat. A környék nyugtalan vonulás
sal volt tele. Valami meglazult- A kutya se törődött vele a sötét utcák
ban és sikátorokban. Elment Iványiékhoz az Ostrom utcába.

IVÁNYINÉ szájaszéle fehér lett, amikor fönn a konyhán elmondta
mi van Olgával. Künn már ikezd6dött az éjszaka hangjátéka, az emberek
keltette dérgés- és villámlás; a Várból lőttek sorozatokat az ütegek. De
ők már rég nem törődtek vele. Az ablakokat kivitte a légnyomás, láda
deszkákkal voltak beszögezve. A tűzhelyen óriási lábasban főtt bableves.
A sarokban, egymásnak hátatfordítva, két illedelmes gyermek ült bilin.
A ruhaszárítön nedves gyerekruháIk. Etelszag, pelenkaszag. emberszag.
A vendégekkel együtt hét felnőtt és négy gyermek szorongott a modern
ház ikét kis' szebájában. Köztük két anya kisbabával. Az óvóhelyre nem
jártak le már, nem is lett volna hely nekik.

- El kell mennem Olgaért - mondta Iványi.
- Reménytelen - vélték végül együtt az asszony és Kollányi is.

Az asszony őt méregette, rezignáltan.
- Neked hogyan szeritunk helyet, LáSZJ1ó? Legalább ma éjszakára!

-És óriási hahota között elkezdték méregetni, hogy akárhol is akadna-e,
ahol lefektessék. Az előszobában két férfi is aludt a puszta földön; itt
nem fért volna el.

Dörömböltek az ajtón. Bartáné jött lihegve Kollányiért. Hogy men
jenha.za, egy hölgy már jó órája várja a lakásán. Azt mondta, fontos
ügyben!

- Vendéget kaptál te is - mondta Iványi. A feleségének csurogtak
a könnyei a nevetéstől.

- Ha nem fértek el, hozd el hozzánk!
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GYERTYAI azért voltak K'lllányiDaik és egy plalálkol6 csonk mellett
a Donáti utcából val6 lány várta. Az első pillanatban nem is ismerte fel
8 sovány fényben, amikor feláJil.t.
, - Nem volt szép, hogy meglépett - mondta az szemrehányóan.

- Többé-kevésbé kényszerltettek rá. De maga nagyon szívósnak
látszin(. Miben állhatnék rendelkezésére?

Az ágyúk újból dolgozni kezdtek B a mennyezetről pergett a vakolat.
- No gyeIiinGt - B a lány (lányos volt 11 modora a kietlenül és

bájtalanul biztos fellépése mögött is), iratokat vett elő. - Nos, azt
mondta, nincsenek iratai. Jobb lesz a biztonságát megőrizni. De nem
tudom az adatait. Azt látom, nem nős. '

, - A fenét! l!:n meg azt hittem, igazoltatni akar.
- A fenét! utánozta gúnyosan a lány. - Degyerü.nk az adatatval.

Tudom, hogy nem vág belénk semmiféle mennykő, de azért ez az egész
Itt ... hm, nem va1ami kedélyes!

- Ott maguk felé sem! Nem mondaná meg, kihez van szerenosém ?
Egyébként nagyon szeretem nólknél ezt amodort.

- Hármat kérdezett - állapitotta meg az száraz humorral. 
Nos, mí most a pineeműhelyben 1a1runk, meleg is, meg biztosabb. A vas
tag boltozat alatt alig halljuk a dörgést. A rézmetsző mühely egyébként
az .öcsémé, Megvan a techniik.aii felszerelésünk hozzá, hogy nyomtatva
I'lyokat hamísítsunk, hát afféle kis ellenállási központ vagyunk. Azért
ilyen a modorom, ment együtt nőttünk fel öcsémmel árván, ,a nagyné
ném nevelt. Tanárnő vagyok. A telefonkönyvből néztem ki a lakását
aztán hogy találkoztunk. No, várjon csak I Egy mínísaterelnökségí igazol
vány mindenféle katonai szolgálat alól mentesítí az írókat, hogy megma
radjanak. Szálas! aláírásával! Az j6 lesz? Meg van egy másik is.

Tíz PERC MÚLVA mégis le kellett menniök az óvóhelyre, mert
attól tartottak, hogy rájuk dől a ház. A píncelejáraton túl, a kis, Bartáné
támaszkodott a falhoz kalauzbundájában. Riszokálaroa kéklett a kormos
elsötétítő-fényben,

- Mért nincsenek a pincében? - szólt rájuk vastag, csinált han
gon, gorombán, Szemközt egy fiatal táboricsendőr dőlt a csupasz téglák
hoz, arcatlanul az el1enzóje árnyékában. M08t felriadt és mellén mírrt
türkiz ékszer, megvillant a kék fényben a szolgálati lánc. Közömbösen
engedte le őket a lépcsőkön, a másik vasajtó felé. Moot Kollányi egyéb
kénlt kényelmes - bár alapos - képzelete lendült száguldósan ma
gasba..

- Maga most a menyasszonyom. Az adatait gyorsan... - és vonta
tottan mentek lefelé. Két vasajtó, mindfkettö azorosra zárva, hogy fel
tartsa a ~yomást. Mögöttük két tábortcsendőr. Vétrül beengedték öket
az óvóhelyre. A betonon, apíszkos párában. elgyötört arccal két fásult
és borostás nyaldáncos kőzőtt, a házparancsnok állt itt, az egyik óvó
helyi elemlámpa vetett fakó fényt érzéketlen, de most lámsan megfe
szült bürokrata arcára. Az egyik várbeli mínísztérium segédhivataIánaIk
volt a főnöke. csak személytelenül és osak: az igazolványokon át kormá
nyozta a házat, eleve elhárítva ami szabálytalan és igy rostalva meg az
ötemeletes ház menekültekkel együtt jó háromszáz lakóját. Tehát ,,ki
tűnő" légó- és házpamacsnok volt. Tőle áradtak a hirdetőtáblára a vo
nalozott és k:a1igrafáJt listák. Gondjai kiterjedtek az óvóhely elemlám
páinak kellő mennyiségű beszerzésére is. Most ittá1lt az egyiknek ref
lektorfényében, két géppísztolyos táboricsendőr közt, mert mindenért ö
volt felelős, mind a háromszáz emberért, ha valami nagy disznóság <akad
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az óvóhely öt a1a~ony termében, 8· többeket elvisznek, nyilván elvisziilt
őt is. Körötte arcok és árnyékok s szürke fények. Az arca kemény volt
és tárgyilagos. Gyorsan adott felvilágosítást, Kollányira nézett aggódva,
de magát feltette mi lesz, ha a december elején hamisított igazolvány
nem lesz j6 annak a csizmás, árpád-karszalagos, sebhelyes areú civil fia
talembernek, meg annak a magasrangú tábori-csendőrtísztnek,a~i igazol
tatott? O talán le van fedezve, írás-írás. De ha nem jó ... Elfordította
megviselt arcát. Ok ketten megálltak a várakozó csoportokban, Rossz
redőjű utálkozó vonások; a táboricsendőr-alezredes állt elébük, a lányt
kérdezte meg először: - Hát magla ki? - Kollányi felelt helyette: ;

- A menyasszonyom! Meglátogatott a Donátí utcából.
- No lám! De most Ön érdekesebb. Egy elveszett és megkerült fiú.

Az ígazolványait!
Kényszeredett arcot vágott, amikor meglátta a miniszterelnöki pa

pírt, megnézte az aláírást; de hát az hibátlan volt, cssk mikroszkórroal
sokáig vizsgálva lehetett volna megállapítani, hogy rézmetszetnyomat.
A többi papír nem is érdekelte, a lányéit fogta, de KolJányit kérdezte és
azokból ellenőrizte a válaszokat: neve, anyja neve,hányban született,
hol a lakása. Mindenre hibátlan választ adott. A mögötte álldogáló fj.a,.
talember odaszólt nekíikényelmesen, megvetően: .

- Nem érdekesek. Tovább! - Az alezredes azért tüntetően felie
gyezte Kollányi nevét. - Megnézzük a míníszterelnökségen, szereuel-e
a név az eredeti listán... - és megtörölte verejtékes arcát. Mindenki
tudta, hogy handabandázás. A Sándor-palota már nem volt több-é. A
nyakláncaikkal elvonulók rnögött a házparancsnok Kollányi felé fordította
elgyötört arcát és megjelent rajta valami emberi vonás.

Négy-öt perc múlva áttörte magát hozzájuk, pár sz6t váltani az író
val. A pince megremegett valami távoli robbanástól. Arról jött. Kollányi
jól tudta, ez az. Elsápadt és a kérdésre, rosszul van-e, osak inteni tu
dott, igen, vigyék fel. De nem mert vele menní sem más - elvégre
menyasszonya!

Négv-öt dörrenés rázta meg a házat. Légnyomás nem volt, csak az
udvar fölöttvi1lámlott vörösen. - Harminckét vagon lőszer robbant
föl most a Dunaparton - mondotta Kollányi ésrosszul lett. Nem, nem
Olgát sajnálta. Az életösztön erősebb annál. Arra gondolt, hogy most ó
is ott lehetne s talán az éjszaka varázsaival eltelt asszonví test mellől

robbanna át a mésvílágra. Aztán végső dörgés, iszonyú rooogással. Vége
volt. Az ég egy darabig még tüzesen világított. A lány szílárdan, erélye
sen tartotta, míg hányt.

MAR NYAR VOLT, amikor a földfúró- és kőbontógépek nekiálltak
a hirhedten tragikus épület romjainak s hogy felleljék a halottakat is.
László és Márta, akik akkor már réz házasok voltak, elmentek hátha
megtalálják és felismerik valamirőlOlgát, Lajos, az egyetlen, aki élve
maradt a ház lakói közül, azt állította, hogy Olga lent volt a pincében a
robbanáskor. Iszonyú bombázás volt, de nem a ház volt célba véve, ha
nem egy tőle távolabb működő üteg. Nem is tulsó partról val6 lövedék
robbantotta föl, - rakodás közben zuhant le egy láda ezv teherautóról.
Hat detonáció egymás után, az utolsó a legnagyobb, mondták a környék
beliek.

Lajos úgy menekült meg, hogy felment a padlásalatti mosókonvha
tanyájára valakinek cigarettát lehozni. Ott motozott zseblámpájával.
Megrepedtek és szétnyíltak a falak, a mosókonyha betonpadlóján a har
madik házba dobta a robbanás. A padlódarabott átszakította a cserepe-
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ket és gerendákat, .:..... lezuhant. Nyilván ott törte össze ballábát, Elájult, '
de reggel magához tért, le tudott mászni két emeletet. Akkor ájult el
újból a fájdalmaktól, míkor észrevették és a segélyhelyen jött újra magá
hoz. Rendkívüli történet volt. De történtek rendkívüliebbek is. Ebben az
időben: mindenkivel.

így László és Márta története - nekik maguknak ez volt a legrend
kívülibb!

- Akkor. szeréttem beléd -'- mondta Márta - amikor elfeledted
s újra megkérdezted a nevemet. Annyira emberi volt.

- :ltn korábban. Mealáttalak a Donátí utcában. Th rájöttem, értsd
meg; ráiöttem, hogy mindig téged szerettelek. Még akkor is, amikor nem
is ismertelek! Ennél korábbi dátumot remélem nem tudsz mondani?

- Ez ugv,an szerntelenséz'l - vélte Márta - nem adni nekem'
módot, hozv visszafelé licitáliak. De ha azt akarod mondaní, hogy mín
dig szerettél, hát nem bánom!

- Mindig! - szólt László. Gvörgv, Márta öccse, nevet rajtuk. :es
ha akkor lelőttelek volna? - Márta legyintett: diadalmasan. - Nem is
volt revolvered!

Elmentek és ősszeházasodtak ia legelső napon, amikor lehetett, L!l az
ifiú asszonv olyan volt. mint aki amióta csakaz eszét tudja, mindiq Kol-'
Iánvi felesége volt. Amikor kimentek a ház romiaíhoz.: úg-y érezték min
día házasok voltak, arnióta idő van. Az idő persze házasságukkal kezdö-:
dött. Valóiában fiatal házasok voltak, mínden napjuk tele szenzációval
és mézes felfedezésekkel. .

Ha oéldául feles6p'e nevetett, az nem történt másként, mint elrnoso
lvodott ÁS utána röviden, szinte szárazon felkacagott és újra mosolvsrott,
Npm kellett végigénekelníe éi Denevér kaoagó-áriáját ; csak úg-y sütött
belőle a derű; a napfény a szemén, zöld tó vizén, míg férje körül tett
vett hangtalanul.

Vazv egyszer például Márta tréfásan úgy szólította: ,.Gyöngvöm
Violám!" Kiesúszott belőle. csak Úgy: minden szándék nélkül. :es elcso
dálkozott. mennyire elragadta a férfit, aki közben úíra száztíz kiló lett
és .ettől kp7.rlve Ó"''\tOMn igvekp7.ptt felesécétől Iezalább kétnaponként
valóságzal kizsarolní ezt a mezszólítást. hozv elragadtatással hattsa nyakát
az i!;m alá. Azt /to"riolta. hogy ő valakinek a "Gyön,gye-Violája", meg
b"'1"litott.a és engerlelme.<;.<;é tette. úg-y hatott rá, akár a héber varázsló a
Gólemre! A felesége tudta ezt és nem koptatta el a bűvölet szavát. Ha el
hanezntt, a férfi azonnal átnvalábolta, térdére ültette és elkezdte" be
cézni. Hogy mi volt az oka a megszólítás varázshatalmának, egyikük se
kutatta.

Márta, amikor a térdén ült, míndíz újra és újra elcsodálkozott a
férfi kolosszális méretein. Mérezette a vállát, a karja vastagságát s rop
pant nyakát. Megbotránkozva é,c; szontvolódva mondta, hogy ez borzal
mas, és ő nem is sei tette, hogy férje ilyen. - Ha tudtam volna. ezt, nem
jöttem volna hozzád! - ezt mondta, de ez vvalójában az ellenkezőjét

jelentette. Ilyenkor férje azonnal-és hevesen elkezdte faggatni, és meg
állapították, hogy akkor lett beléle szerelmes, míkor vaz első könyvét
olvasta és még nem is álmodott róla, hogy mezísmerkednek, És izgatot
tan taglalták, mi lett volna, ha László nem akkor indul: ha az az a.sz-,
szony és nem akkor kap hírt; ha ő nem kíséri el; ha eszébe jut és beví..
szi Iványiékhoz ; ha amint mondja, mindjárt visszafordul; ha Márta nincs
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künn éppen a kapuban; ha ő nem avatkozik közbe; ha László ottmarad
OJgánál; ha Márta még akkor délután nem keresi fel Lászlót; ha Bar
táné nem találja ott Iványiéknál ... Mindez úgy tűnt fel: csodálatos voll
László ilyenkor mindig összehasonlítette saját méreteit a felesége töré
keny, majdnem tökéletes elefántosont-szépségével. - Míndez nekem
volt szánva! - s elkezdte dédelgetní, az pedig boldogan dorombolt a
roppant karok között,

Harmincöt éves volt, korban is hozzáillő negyvenötéves férjéhez, 
osonthéjú gyümölcs, belől tele egy vérbélű narancs illatával és édességé
vel. Persze ő is ember volt. Ha nem is tökéletes. A gúnyt például nem
birta semmilyen formában. Még csak tréfából sem. A férje első ugratá
sain elkomorult, mély lett oa hangja és két-három perc múlva már min
den további nélkül komolyan és keservesen csak elsírta magát és hosz
szan zokogott, olyan halálos boldogtalanul, hogy végül iki kellett kísér
letezni rajta, mík azok, amik bántják, hogy messze ívböl kikerüljőn mín
dent,

Nem cigarettázott - sem Ő, sem az öccse, - és utálta a dohány
szagot, pedig az ötszáz Honvédet el kellett neki szívnía és időnként nem
akadt más. - Borzalmas, milyen dohányszagú vagyI - ikiáltott dühösen,
és három lépésnél Illem ment közelebb hozzá lés őszintén tombolt, ha
ilyenkor akarta megölelni- Nem volt mást tenni, mérsékelní, hogy mit és
mennyit szív. Márta még a ruhátból 'ís fintorgatva szeH.őztette iki a do
hányfüstöt és bekergette a dolgozószobájába, amikor rágyújtott. - Ezek
olyan tapintatlan agglegényszokásdk - kiáltott fel haraggal. Th László
leszekott arról, hogy az egyik cigarettáról gyújtson a másikra. Szem
fehérjétől lassanként eltisztult a nikotin sárgasága: hangszálai és torok
mirígyei kdtísztultak a gyu11adtságukból, a lakásból eltúnt a padlótól cl

mennyezetig gomolygó vastag füst. A dolgozószobája az más volt - az
a saját uralkodási területe Lászlónak. Márla csöndben kinyitotta az ajtó1:
és tüsszögve-fíntorogva akár egy ikényes macska, megállt a küszöbön. 
Tessék kérem most ebédelni jönni! - és László azonnal abbahagyta az
írást és bevonulta fürdőszobába,

Tudta, hogy a felesége imádja a képzeletet, mert neki az nincsen.
Viszont az asszonynek idegtelen nyugalma jót tett neki. Márta meglepőerr

jól tűrte el ennek a képzeletnek hullámzásait, krízíseit, még azt is, hogy
a férje ilyenkor csapkodott, ordított és üvöltött. Egyáltalában nem vette
tragikusan, sőt ilyenkor elégedett és büszke arccal járt-kelt, - a férje
dolgozik a maga módján, ikényelmesen, látszólag piszmogva, de alaposan
és azonnal dühöng, ha képzelete elé akadály kerül! Amint megoldotta
leesillapult- A felesége nem faggatta őt a részletekről. Ez azonban türe
lemből és a férje képességei iránti tiszteletből fakadt. Normális kis író
feleség volt és egészben véve bűvölő és gyönyörű csoda. Asszony! A férje
néha azt hitte,álmodja az egészet és ilyenkor kétségbeesve fölkelt sür
gősen meggyőződni, hogy nincs igy. Kiment a konyhába, átnyalábolta és
elárasztotta viharos, dühöngő és dünnyögő örömével. Az asszony ilyen
kor boldogan fogadta cigarettaszagní dédelgetéseit.

EZ VOLT KOLLANYI - gondozott, elegáns, kényelmes és roppant
jelenség - ,aki azon a nyári napon megjelent la Vitéz utcai háznál, ahol
Lajos fogadta. Más hozzátartozók is odagyűltek. A ikőbontógépek már
feltárMik a pincét, ahol - egészen bizonyosnak látszott - Olga is el
pusztult, mert a 1a!kás bútorszilánkjai között semmiféle maradványt nem
találtak. Ezekhez a szilánkokhoz ragaszkodott szegény az élete árán is.
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A csontréteghez értek s a hivatalos megbízottak:kal együtt elkezdték
. agnoszkální a hozzátartozók. A betonpince legbensőbb zugában húzhatta
meg magát neurótikus elkülönültségben Olga, mikor rájuk szakadt mind
az öt emelet. Nem volt meg belőle más, mínt esonkszilánkok és csodák
csodája az egyik ujjcson ton Kollányi gyűrűje, sértetlenül. Lajos is bizo
nyította, hogy őtőle kapta; többször említette, A bizottság nem teketó
riázott, Kollányi aláírt pár sort és megkapta a gyűrűt, egyébként is őt

tekintették az egyetlen hozzátartozónak. Megdöbbent, míkor a felesége
fe1húzta a gyűrűt.

- En nem félek - szólt megátalkodott és egész idegtelen nyuga
lommal - most kaptam meg az anyád gyűrűjét, az ifjú.ságodét; ez én
nekem volt szánva. Hozzám került az élet, a szerelem és halál kerülöln
és vak tárnám át. Az enyém!

Kevélyen állt és nevetett. A napfény szeborrá rajzolta alakját és
derekának enyhe ívét, A gyermeküket vártal

•

RADNOTI MIKLOS UTCA

Nem ~örtet utcád, mint a meghtvatlan,
gtgJS vendég az első hely után,
megbújt ide, Zugl6 tövébe halkan,
és néhány kertes házb61 áll c&upán.

Neon sem ég hamis káprázatával,
neved táblája így húbben ragyog,
a házak közt versed zenéj ~ szárnyal,
Ut ébrednek a pesti hajnalok.

Kicsinyke út, néhány lépés a hossza;
igy hirdeti esküd, emlékedet:
verő szívünket többé ki ne oltlIa
halálod: az erőltetett menet.

Kertről, hol fintort vág a parki törpe,
árulkodik a lécek közti rés,
8 bár otthonodb61 úztek el örökre,
itt, költő, hidd el, otthonodba térsz.

Mint négyszög járókában csöppnyi gyermek,
a 'házak utcád mindkét oldalán
a kertközépen ártatlan pihennek,
8 napoznak pőrén, gyermek - tétovdn.

Utcád végére ért:m, s merre innen?
Galllktikiit nem zár szűkös határ,
nézd, hinta leng, s a gyermek büszke ívben
kéklő utadra bizton rátalál .••

Szabó Géza
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A keresztény ember a mában, ezzel

a címmel foglalta kötettét Horváth
Richárd a legutóbbi években írt ta-

. nulmányaít és cikkeit, amelyeknek zö
me nyomtatásban már másutt is meg
jelent. Köztudomású, hogy az ilyesféle
gyűjteményeknem tartoznak a legsze
rencsésebb műfaiok közé, mert ha
nem eléggé szígorú II válogatás, igen
különbözö értékű és horderejű alkotá
sok kerülnek együvé. Ezúttal azonban
mégis azt kell mondanom, hogy meg
okoltan és közérdekűen járt el a szer
ző, amikor így nemcsak nagyobb ma
radandóságot biztosított meglátásainak
és állásfoglalásainak, de rbáI1ki szárná
ra könnyen :hozzáférhetővé is tette
azokat. Helyénvaló ez a maradandó
ság, mert a magyar katolikus egyhái
legujabb történetének fontos szakasza
tükröződik az írásokban, olyan szaka
sza, amelyben Horváth Richárd na
gyon jelentős szerepet vitt. S örven
detes a könnyebb hozzáférhetőség is,
mert feltehetjük, hogy azok az útmu
tatások és eligazítások, amelyeket az
óta tények is igazoltak, a jövőben még
termékenyebb meghallgatásra talál
nak.

Azokat az alapvető kérdéseket, ame
lyekkel Horváth Richárd írásaiban új
ból és újból foglalkozik, ekként cso
portosítanám: hogyan fogja fel a ke
resztény hívő a történeti változáso
kat, míként illeszkedjék bele a kor
ba, melyek az igazi keresztény lelki
ség sarkalatos vonásai, mi médori véd
hetjük hitünket, mit várunk és vár
hatunk az egyháztól, miért szabad és
kell derűlátóan néznünk a jövőbe?

Csupa olyan kérdés, amely míndany
nyiunkat a legközelebbről érint.

Korunk dinamikus kor, a társadal
mi forradalom kora. Ugyanakkor a
technika forradalrnának kom és tudo
mányos kor. Olyan kor, amely nem
csak megismerni, hanem alakítani is
akarja a földet és a világot; hogy az
minél alkalmasabbá váljék az
emberi élet számára. Nekünk, hívő

embereknek, egyik vonásától sem kell
megriadnunk - szögezí le Horváth

"Ecc1es1a ldadiása, 1963. - 366 1. Ara 54,- .
Ft.
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Richárd. "Aki hisz a Gondviselésben,
az tudja, hogy Isten akarata ellenére
semmi sem lehet ezen a világon. Is
ten lépked II történelemben." Követ
kezésképpen. nincs jellegzetes vonása
ennek az új kornak, amelyet rni, hí
vő emberek, a magunkénak ne vall
hatnánk. Bizonyos tényekkel termé
szetesen számolnunk kell. így azzal
is, hogy a vallás közjogí, politikai, tár
sadalmi, hogy úgy mondjuk: kollektív
szerepe az evilági életben míndínkább
megszűník. Az állami, társadalmi élet
lassanként mindenfelé elveszti keresz
tény vonásait. Ebből folyik, hogy a
hit - kiváltképpen a szocialista or
szágokban - az ember személyes
ügye .lett. "Az egyén - állapítja meg
a szerző - lelkében, önmagában hor
dozza a hitét, az Istent. Az élet körü
lötte nem segíti őt ebben, sőt közöm
bösíti és ellene van."

Tudjuk azonban, hogy a keresztény
ség níncs korhoz kötve: minden idők

minden emberének szól.. Magától ér
tetődik tehát, hogy amikent az új em
ber míndenben új utakra lép, az Is
tenhez vezető (itja is sokban eltér at
tól, mínt amelyen a tegnap embere
járt. "Új fogalmak, új életérzések. új
érdeklődések. új környezet, új távla
tok, új világkép törnek reá - szinte
szédítő arányokban és folyton zuhogó
változatban. Vannak, akiket leköt a
tegnap hagyománya, és nem mernek
még átlépni a kinyitott aitón. Az aj
tó azonban nyitva van. At kell Iéo
nünk rajta. Aki ma nem mer, annak
holnap kell mernie, de mernie kell."
Végül is aki csak a múltban él, nem
élhet helyesen. A mában is, a holnap
ban is benne kell élnünk. Isteni el
rendelés szerint élünk éppen ma és
nem tegnap. Tehát a ma feladatait
keiI nekünk is hordozni. Meg kell ke
resnünk az utunkat s meg kell talál
nunk a helyünket a krisztusí igazsá
gok fényénél. Ne tartozzunk azok kö
zé, akik csak, ,,'morogva kullognak" az
eredmények nyomában, holott az len
ne a keresztényi feladatuk és fele
lősségük is, hogy mindig és rninde
nütt a legbátrabbakkal az élen ha
ladjanak. Az emberi utak ugyanis
míndig változtak és míndíg változni
fognak, de ezeken az emberi utakon a
keresztény hívó :külső sorsa is az, mínt



a többi embertársaké. Mellettük és
velük kell munkálkodnía míndabban,
ami az emberért, az emberségért, a

,jobbért, a tökéletesebbért történik.
19y van ez rendjén, mert az új kor
azt is magával hozta, hogy kikerül
tünk abból a "keresztény gettőból",

amelyet sokban mí magunk alakítot
tunk ki hatalmi, politikai, társadalmi,
gazdasági eszközökkel. Ezek sáncaí
mögé bújtunk, hogy védjenek ben
nünket és "sokszor csak későn vettük
észre, hogy amit védünk, az már ne
künk sem jó, és különösen nem jó
embertársainknak, mert már igazság
talan és a történelemtól lehagyott
lett".

A keresztény embernek tehát nem
szabad félnie a valóságtól - ismétli
meg újból és újból Horváth Richárd.
Nem szabad félnie a dolgok igazi ar
cától. Sohasem szabad magunkat ál
tatnunk, de míndíg sokoldalúan kell
néznünk a dolgokat, mint ahogy a mai
élet is nagyon sokoldalú és bonyolult.
Emiatt van az, hogy több és míndíg

'több lesz a tudásbeli követelmény is
az emberrel szemben. Több lesz ve
lünk, keresztényekkel szemben is, kö
vetkezésképpen folyton küzdenünk
kell szellemiségünk állandó frisseségé
ért és érdeklődésünk ébrentartásáért,
levetkőzve minden nagyképűséget,ami
voltaképpen szellemi és erkölcsi üres
séget takar. Okos, bátor, emberi ma
gatartás a kívánatos. "Aki embernek
nem jó,' az nem jó kereszténynek sem."
Tudatában kell lennünk annak, hogy
ami igazság, az nem ütközik és nem
ütközhet a teológiai igazsággal. "Ha

.valakinek a lelkében mégis ütközik,
ott valami hiba van, 'az illető valahol
utat tévesztett." Mínden, ami pozitív
érték, mínden, ami igazán jó az em
bernek: míndez Isten akarta útjá. és
tevékenysége is az embernek. Aki
mindenütt csak negatívumokat lát, az
egyoldalú és félszeg marad, annál is
inkább, rnert sehol .síncsenek pusztán
negatívumok. Ne közöny, ne formaliz
mus, ne unalom, ne a lét értelmetlen

.ségének érzése legyen tehát a szívek
ben és a lelkekben, hanem a bizalom,
a szeretet, a munka megbecsülése, a
reménység, az életkedv és az öröm,
a békesség és a jóakarat. "Mi mindent
helyeslünk. ami ezeket valóban szít
ja, ébrentartja és gyarapítja." A ke
resztény hívő azonball míndezek Jeg-

főbb motívumaként nem véti szem
elöl emberi létünk alappillérét sem:
az Istent. "Mert mindezek, éppen a
szívekben és Ielkekben, összefüggnek
már szerosari ra Iét és nemlét, az élet
és a halál problémáival. ~s a halál
problémáját a legmegnyugtatóbban a
hit tudja megoldani." A hívő ember,
amikor kiveszi részét a humánusabb
életért folyó erőfeszítésekből, számft
hat a maga természetes lelki, szellemi,
erkölcsi, anyagi erőin kívül a mín
denható Isten segítő és megszentelő

kegyelmére is. Oszinte szívvel és lé
lekkel és barátilag kell azonban meg
fognia mindazoknak a' kezét is, a'kik
a szépet és jót tisztán természetes
erőkkel, az ember természetes képes
ségeivel szelgálják. S neki talán még
könnyebb ds a feladat, mert rnesszíbb
re nyúlik az idő falánál a remény
sége.

Ez a helyes keresztény lelkiség 
hangoztatja Horváth Richárd. Annak
megértése' és átérzése, hogy a kegye
lem nem rombolja le a természetet.
A kegyelem a természetre épít,amely
természet szintén az Isten akarata.
Nem lehet tőlünk semmi sem idegen
és semmi, sem messzí, ami nemesen
emberi. "Tehát a nagy emberi célok
sem, mínt amilyenek az emberiség, az
emberi szolidarítás, a testvériség, az
emberiség békéje, szabadsága, egész
sége, kulturája, jóléte, bizakodása és
reménysége.','

Az igazi keresztény lelkiség kiala
kítása és ápolása annál szükségesébb
korunkban, mert az egyházon kívül
állók a hívő emberek magatartásából
és lelkü1etéből ítélnek a hitről is. S itt
a mí nagy felelősségünk. Nekünk nap
nap után tanúsítanunk kell cselekvő

szeretetünkkel, példás kötelességtelje
sítésünkkel és eredményes -munkánk
kal, hogy érdemesek vagyunk az élet
re és javát szelgáljuk a társadalom
egészének. Mert nem a fény és pom
pa, nem abarokl{ hagyományok éb
resztik föJ vagy táplálják a hitet a
mai emberben, hanem az, ha érzi,
hogy valakiben, éppen híténél fogva,
még tisztább, még rnélyebb és még
szebb az emberség, s több benne a
reménység is, mert nála ez a remény
ség nem végződik a sírnál. 19y. teremt
jük meg azt a bizalmat is JOO.igWllk
irányában, amely az alapja az e~
beri szolídarításnak., Feltétel~i.:.ugyanis



ennek a bizalomnak, hogy bátorságot
és okosságet tapasztaljanak részünkről

a problémákkal szemben, és tetteket,
bátor és okos tetteket a megoldasuk-
ban. ':

Maga a hit, mínt már sző volt róla,
személyes döntés dolga lett napjaink
ban. Komolyan kell tehát vennünk
nekü!11lk, keresztényeknek is a lelkiis
mereti szabadságot. Nemcsak magunk
nak kell azt megkívánnunk, hanem
ahhoz való jogát másoknak is feltét
lenül el kell ismernünk. "Aki igazán
hisz a maga hitében, az nem fél a
másik hitétőll és tudja, hogy az ő

erőssége ott kezdődik, ha tiszteletben
akarja tartani és tudja tartani em
bertársa hitét és meggyőződését." Tu
domásul kell vennünk, hogy világné
zetileg erősen megoszlott társadalom
ban élünk, nem lehetünk tehát "kizá
rólagosak". Nem gondolhatjuk, hogy
minden, ami jó, csak tőlünk Indul-

. hatna ki és csak a ,miénk lehetne.
"Nem lehetünk íntegralísták - figyel
meztet Horváth Richárd -, mint
ahogy mások sem Iehetnek azok." Eb
ből folyik, hogy rní, katolekusok nem
beszélhetünk minden ember nevében,
csak a saját magunkéban. Nem írha
tunk elő törvényeket más vallású,
más meggyőződésű embertársaink szá
mára, hanem csakis a magunk szá
mára. Amivel pedig különösképpen
tisztában kell lennünk: a vallás nem
arra való, hogy annak alapján bárki
konkrét politíkaí, társadalmi, gazda
sági programokat dolgozzon ki, s az
egyház sem arra való, hogy ezeket az
elgondolásokat keresztülvigye. Az egy
ház lényege a kegyelmi élet közvetí
tése. Ez az egyház elsődleges és legna
gyobb értéke. További feladata pedig,
hogy az embert nevelje, becsületessé
tegye, lelkiismeretét kíművelje és ki
mnomítsa, a jóra míndíg fogékonyabbá
tegye és ezt a jót, akárkitől ered ls,
akárkl képviseli is, mindenhol és mín
denkor, mínden erkölcsös eszközzel

/ segítse és támogassa.
Ami az evilági problémákat illeti,

az igazság nagyon sokoldalú. Innen a
kívánalom, hogy állandóan párbeszé
det folytassunJk embertársainkkal,
nemcsak a velünk azonos meggyőző

désűekkel. hanem más felfogásúakkal
is. fgy· ismerhetjük meg és képvisel
hetjük a szempontok gazdagságát 15, a
val6sái . ll1lgyobb te1jességét. Joliot-

Curie mondta: "Ne higgyük, hogy csu
pán nekünk van igazunk; meg kell
hallgatnunk minden érvet - barátét,
ellenfélét, ellenségét egyaránt." Step
han Andres, ez a kiváló katolikus szel
lem pedig "erre figyelmeztet: "Aho
gyan létezik igazság igazságtudat nél
kül, úgy van igazságtudat igazság nél
kül is." Helyesen állapítja meg Hor
váth Richárd, hogy illő és időszerű

lenne e szavakat a saját belső portán
kon is megszívlelní. Kevesebbet bánt
suk egymást mi, katolikusok, több tár
gyilagosságra törekedjünk egymás
iránt, nagyobb bizalommal. legyünk
egymással szemben. "Vigyázzunk és
ne keverjük össze személyes gyenge
ségünk és korlátoltságunk úgyneve
zett .ígazságait' az igazsággal. Ne hir
dessünk titokban vagy zárt körben
nagyhangon .vértanúságot' másoknak.
A vértanúsághoz igazság és okosság
is kell, és mindenekelőtt az Isten kü
lönös kegyelme, hogy az vértanúság
legyen és ne ostobaság." Sméltán· fa
zi hozzá a szerző: "A polgári kulturá
nak, a kapítalísta világnak védelme:
nem a hit vértanúsága." Aki közü
lünk nem a tényeknek megfelelően és
nem okosan, hanem értetlenül ferdít
ve, .múltba fordult arccal, a haladás
ról, a fejlődésről tudomást nem véve
szól, beszél vagy tanít: végsősoron

egyháza, vallása ellen cselekszik, ép
pen azt a tekintélyt rontja, amelyet
védeni vél. Egy dolgon nem lehet vi
tatkozni - emeli ki Horváth Richárd
-, azon a dolgon, hogy rníndnyájan a
szocializmust tartozunk építeni. Ebben
egyet kell érteni. "A szocíalízmus igaz
sága nagyobb, s nekünk rníndíg a na
gyobb igazság mellé kell állni." trez-

"nünk kell és gyakorolnunk kell egy
más között, egymáson az emberi szo
lídarítást, ami a szocializmus lényege.
Társat, partnert keli látnunk minden
jóakaratú emberben, azokban is, akik
a hitben nem osztoznak velünk. Sze
retetnek .kell bennünk Tenni minden
ember felé, mert mi, keresztények,
egyébként is a szeretettel növünk ki
az időből.

"A keresztény ember az. Isten hi
tében és bizalmában éli és látja az
életet, az embereket, a holnapot. A
Gondviselés hitében. Nemcsak termé
szetes erőinek öntudatában, hanem a
kegyelem segítő csodájának is. Fele
lete van az élet értelmére és céljára.



Végtelenített felelete. Reménye túlnő
a halálon. Reálisan lát szépet és vét
ket, erényt és rosszat. Tudja azonban,
hogy a jó győzedelmeskedik Istenben
az ő segítségével a l'OSS2xm. csak bá~
torság és akarat kell hozzá." Ennek a
helyes keresztény magatartásnak jel
lemzóiként idézi Horváth Richárd egy
könyvnek a círnét, amelyet Ronáld
Knox papok részére (rt: "Mindig cse
lekvően, rníndig nyugodtan." Értelme
ennek: kifelé míndíg keresően, kuta
tóan, alkotóan, ami az ismereteket, a
tudást, az érdeklődést, az életet ille
U; lélekben pedig míndíg nyugodtan,
biztosan, szílárdan, ami az elveket, a
hitünket; a príncípíumaínkat illeti.

•
Kétség sem férhet hozzá, hogy azok

nak a változásoknak közepette, ame
lyek nálunk bekövetkeztek, a hitéhez
ragaszkodó keresztény ember, akár
pap, akár világi, csak egy ilyen szel
lemiség birtokában és csak ezzel a
magatartással biztosíthatja mínd ön
maga és övéinek egyéni boldogulását
mind egyházának működésí lehetősé~
gét. Akkor pedig egyet kell értenünk
Horváth Richárdnak azzal a tételé
vel is, hogy míután mi tudjuk és' mi
látjuk a legközelebbről, hogy mi válik
javára nemcsak: hazánknak, hanem
egyházunknak is, kell, hogy a teen
dőinket és azok menetét is mí magunk
szabjuk meg és nem más. Természe
tesen - mint :ki is emeli - "a keresz
tény erkölcs keretein belül". S ez
nemcsak jogunk, de kötelességünk is,
végtére "mi ennek a hazának vagyunk
és most vagyunk 8 polgárai, nem pe
dig az ameríkatnak vagy az olasznak
vagy a spanyolnak, és nem a fél
feudalizmusban, hanem a szocíalíz
musban".

Mi, itteni lkatolikuso,k nem tagad
juk azt, hogy ugyanakkor, amikor bi
zonyos vonatkozásokban előnyösebb.

más vonatkozásokban kényesebb és
nehezebb a helyzetünk, mínt 8 kapi
talista országokban élő katolikusoké.
Előnyösebb. mert nem !kell 'bRlelőd

nünk a klasszikus értelemben vett
,,szociális kérdéssel", és mert mi már
osztálynélküli társadalomban élünk,
ahol a, ,,~tnerség" elve minden té
ren érvényesül. Vannak azonban prob
lémáink, amelyeknek megoldatlansá
gát, 'ha túl soká húzódik:, ,gyökereiben

szenvedhetí meg egyházunk A megöl
dasokat arotlJbain nyilván C8aJk meg
könnyítheti, ha a magunk vészéről to
vábbra sem azt keressük, ami szétvá
laszt, hanem azt, ami összeköt iben
niintket. "Az ideológiai vitákat majd
eldönti az idő -írja Horváth Richárd
is. - Szeríntünk az időben az Isten.
Mi másként valljuk ezt, másként vall
ják mások. Egyikünk sem fogja közü
lünk. megismerni a végét: akkor hát
miért veszekedjünk ? Aikinek a hite
rnély, az nyugodt és türelmes tud len
ni." S bár marxista részről ezt a gon
dolatot élesen elvetik, hosszú távon
Horváth Richárddal együtt bízom ab
bain is, hogy ,,8 színtézís a szocialíz
mus és a kereszténység között, a leg
kisebb dogmatikai elv feladása nélikül
természetesen", 'nemcsak a mi lel
kÜI1kben, de a valóságban is létre fog
jönni. Azt a megszorítást egyébként,
hogy "hitelveink feladása néllkill",
Horváth RiiclláTd több helyen is hang
súlyozza. Míndannyíszor kifejezi azon
ban azt a reményét is, hogy utána
vagyunk már annaik . az időszaknak,

amikor vaLaikit hitbeli meggyőződése

míatt másodrendű embernek tekint
hettek, s meg van győződve arról,
hogy "a fejlődés már eljut az emberi
türelemnek és az államvezetés politi
kai józanságának és bölcsességének
kivánt fokához", Nem kevésbé ibí.:zlik
abban is, hogy ,,Kelet és Nyugat ma
még ,kibékíthetetlen,nek látszó ellen
téte is meg fog oldódni és egysége
sülni fog az emberség, a testvériség, a
barátság vonalán".

Ezek az utóbbi rnozzanatok is 
akár feltevések, akár jövőbelátások 
közrejátszanak abban, hogy az az
írányvétel, amelyet Horváth Richárd
is szükségesnek tart a katolicizmus s
általában a kereszténység számára,
fölébe emelkedik II szorosan hazai ví
szonyoknak. Lényeges részeiben tel
jesen egyezíík II nagyemlékű XXIII.
János pápa útmutatásaíval, amelyek
nek összetevő elemei: a történeti vál
tozások reális szemlélete, a békés
együttélés szorgalrnazása nemzetközi
síkon és a saját határokon belűl, a
jóban való együttműködéskészsége az
összes jóaikaratú emberekkel, a .profán
társadalom nagykorűságáböl folyó kö
vetkezmények őszinte vállalása, a ví
~zeti türelmesség föltétlen tanúsí
tása, a lelkiismeri szabadság becsüle-



tes értelmezése, a nyilt párbeszéd foiy
'tatása mínden irányban, s mindenek
előtt és mindenekfölött a katolikus
hitelvek csonkítatlan megvallása. Já
nos pápa szerint így lehet és csakis
igy lesz a katolikus ember "világ,ké
pes", olyasvalaki, aki evilági részről

is értékelt rnunkájával és erkölcsi mí
nőségével, tettekben is megnyilvánuló
felebaráti szerétetével nemcsak he
lyettud biztosítani magának, de má
sokat is vonzani tud bármilyen poli
Ukai, társadalmi és gazdasági rend
szerben. Nem ok nélkül választotta
Horváth Richárd könyve élére mottó
nak János pápa tömör, de rendkívül
sokatmondó megállapítását: "Az em
beri kapcsolatok új rendje felé vezet
az isteni gondviselés."..

Nagyon 'bonyolult lenne összefüggé
seket keresni, de nem egy írásomban
kifejeztem már azt a meggyőződése

met, hogy az egyetemes katolíciamus
számára is sokban figyelmeztető volt
az az egyházpolitikai irány, amelyet
a szocíalísta világban főleg.a magyar
püspöki kar követett, s ugyanígy ser
kentő az az eszmetisztázó elméleti te
vékenység és gyakorlati magatartás,
amelyet a szecialista országokbeli ka
'toljkus értelmiségi elit végzett, illetve
tanúsított. Ismételten volt alkalmam
tapasztalni - most májusban is Svájc
ban -, hogy míndazokban az alapve
tő kérdésekben, amelyek az ipari kul
turával kapcsolatban a vallás és az
egyház helyzetét. szerepét és felada
tait ídletően a kapitalista országokban
felmerülnek, a politikailag el nem
kötelezett katolikus gondolkodók 
teológusok és szociológusok, papok és.
világiak - milyen nagy mértékben
közeledtek a dolgoknak ahhoz a meg
ítéléséhez, amely ami számunkra im
már természetesnek, magától értető

dőnek tűnik föl. S örvendetes, hogy
ennek nyomán egyre szűkebb körre
korlátozódnak az olyan kirívó han
gok, . amelyek a szocíalísta országok
katolikusainak elejtése árán is archi
vumba szeretnék zárni XXIII. János
szellemi örökségét, Minthogy azonban
a kör szűkülése ma még nem jelenti
egyben a befolyás elvesztését is, ne
kűn\k nagyon is tudatában kell len
nünk annak, hogy amikor mí XXIlI.
János örökségéhez .ragaszkodunk és az
6 tanitáiainak érv~yeiiilését szorial-

rnazzuk, akkor az egyház egyetemes
érdekeinek szolgálata mellett valame
lyest önmagunkat, a szocíalísta orszá
gokban működő egyházakat és azok
híveit is védelmezzük. A sikerhez vi
szont továbbra is szükséges, hogy egy
részt nap-nap után bizonyságát adjuk
a mi katolikus értékességünxnek, más
részt újból és újból igazoljuk a mi
egyben-másban eltérő utunk egyedül
járható voltát és egyedüli eredmé
nyességét.

Ez az, amit világosan meg kell ér
tenünk. S meg kell értetnünk mások
kal is, egyházunk valamennyi tag.iá
val, olyan módon, ahogy Horváth
Richárd is cselekszi könyvében. Szem
előtt tartva tehát, hogy nem elegendő

csupán általánosságban és szárazon
kíteregetnt a helyes keresztény maga
tartás kívánalmait, .hanem különböző

-oldalaíkröl -konkrét érvekkel is meg
kell világítani azokat. Horváth Richárd
jó megérzéssel kapcsolja hozzá mon
danivalóít az időszerű eseményekhez,
egyéni élrnényeíhez, tudományos fel
fedezésekhez, egyházi tekintélyek meg
nyílatkozásalhoz, s nem utolsó sorban
vallásunk ünnepeihez. Nem összeke
verve a profánt a szakrálíssal, ami
könnyű, de suta és terméketlen pár
huzamokat szül, hanem úgy, hogy le
szűrí a szent szövegek alapján ponto
sam a saját napjaink teendőit. Tömér
dek míntát nyujt így arra, hogy mi
ként kell felfrissíteni és miként lehet
valóban gyümölcsözővé tenni a pap
és a hívő találkozását a templomban,
kettőjük érintkezését a templomon kí
vül.

Külföldi egyházi lapokban állandó
téma, hogy mennyire probléma lett a
templomi szentbeszéd. Hol itt, holott
állapítják meg ankétokon. hogy a
szeritbeszéd maholnap rutinos és
míndkét oldal számára terhes sablon
ná válik, holott soha 'még annyi fel
adat nem hárult reá, kezdve a kor
szerű hitoktatástól a gyakorlati kérdé
sekben való keresztény ellgazttástg. A
papok "prédikációs ínségtől", a h·ív~k

"prédikációs fáradságról" panaszked
nak. Az egyház magától értetődően a
uni édesanyánk - emeli ki Horváth
Richál'd is -, sohasem hallgathati.rk
elégszer csalatkozhatatlan tanítását az
Istenről, a lélekről, a megváltásról. az
örökkévalóságról, papjainak azonball
• tanítást ÚD kell hirdetniök, hogy



ez a hit, remény és szerétet sugárzá
sa . mellett helyes mederbe terelje
azoknak a hívőknek keresztényi maga
tartását, akik az adott társadalomban
élnek. Egyik legfőbb feladat pedig
odahatni, hogya hívő embert ne fog
ja' el kisebbségi érzés, ne félemédjék
meg, hanem egyszerűen erős, biztos
'öntudatú, szerény és határozott tudjon
maradni.

Hogy nálunk a templomi szószék
felhasználása terén mí a helyzet, nem
tudnék róla komolyan még véleményt
sem nyilvánítani, rnert túl kevés és
nyilván egyoldalú hozzá a saját meg
figyelésem. Abból azonban, hogy a
papság soraiból oly sokan tették már
szövá modern példatárak hiányát, ar-

A KIS ÚT

rit ken következtetnem, hogy mífe
lénk is vannak nehézségek. Horváth
Richárd könyve ebben akifejezetten
pasztorális vonatkozásban is értékes
sevítséget nyújthat. S bár, mint az
előadottakból !kitűnhetett, a katolikus
világiak is sok tanulságot és indítást
nyerhetnek a könyvből, úgy hiszem, a
szerző is elsősorban igehirdető paptár
saira gondolt, amikor a kötetet össze
állította. Megerősít ebben a feltevé
semben az a nyilatkozat, amely egy
buzgó lelkipásztor ajkáról a jelenlé
temben hangzott el: "Amióta olvasom
a könyvet, nem okoz gondot, hogy
miről és miként beszéljek híveimnek."
Dicséret ez, amelynél. szebbet alig kép
zelhetünk.

A minap ismerllseimmel beszélgettem. Sz6ba kerűlt a "kis út" értelme,
tartalma. Csoddlkozva kellett tapasztalnom, hogy többen tévesen vélekedtek
felőle. A feltűnést kerűlő szűrkeséq, kozépszerűséq - úgy vél:m - aligha
lehet a keresztény tökéletessegr ) val6 törekvés programja. Azt hiszem,
Lisieuxi Szent Teréz sem erre gondolt, midőn az {5 "kis útjáról" beszélt •..

Olvasónk hosszan ír a felvetett preb
Iérnáról. A kiragadott néhány sor is
elégséges azonban ahhoz, hogyalé
nyeget érzékelhessük, S meg kell val
lanunk, eléggé általáncsan tapasztalt
tévedésre hívja fel a figyelmet. Nap
jaink keresztény embere, köztük még
számós [ószándékú, buzgó ember is,
többször felemlíti: elég aszketíkus gya
korlatot kínál a hétköznapi élet, hi
bás "gazdálkodás" lenne lelki és fi
zikai energiánkkal. ha tudatos törek
véssel pazarolnánk azt. A lélek hét
köznapjain.semmi látványos, nagy do
logra nincs szükség. .

Ami a "látványosságot" illeti, a meg
állapítás valóban helytálló. Erre sem
mi szükság sincsen. Nem feledhetjük
azenban azt sem, hogya szarény "kis
lelkeik" az Isten felé törekvő, küzkö
dő életúton semmiképpen sem a jel
legtelen szürkeségnek, középszerűség

nek életformáját érzik hivatásuknak.
Lisieux "kis" Szentje, bár földi éle
tében semmi feltúnő, látványos dolgot
nem tett, nagyon is távol állt ettől a
középszerűségtől, De kérdezzük meg
őt magát, ;,Milyenkis útra akarja Ön

tanítani a lelkeket" - adták fel neki
a kérdést. S ő azonnal kész volt a vá
lasszal: ;,Rá akarok mutatni előttük:
az apró eszközökre. rnelyeket én oly
sikerrel használtarn. Meg akarom ne
kik mondani, hogy Jézusnak nyujtsák
kis áldozataiknak virágait . .. Legye
nek nagylelkűek a bizalomban. Soha
sem lehet elég bizalmunk Istenben ...
Mindenkí . annyit kap tőle, amennyit
remélni képes." Ez Lisieux Szentjének
szerény, de nagy vállaLkozása.

Igaz, mínderre sokan azzal vála
szolhatnak: A zárda zárt falai között
egészen máskép volt. A mai élettel
együttjáró nagyfokú feszültség, nyug
talanság, idegrendszeri s fizika! meg
erőltetés arra készteti az embert, hogy
kerüljön minden "plusz munkát", így
a lelki szürke középszerűség leküzdé
sére irányuló törekvést is. - Ha ki
csit elgondolkodunk a. dolgon, meg
kell vallanunk önmagunk előtt: nem
elégítenek ki ezek a nagyon is kézen
fekvő magyarázatok. Igaz, lelkünk tö
kéletesebbé tételét szolgáló számos
hagyományos gyakorlat, formula kö
zött·· több is akad, melyet manapság



már nem egykönnyen tudunk megtar
taní, De akad jó néhány olyan is,
rnelyet tán túl könnyen dobtunk el
magunktól s mely nélkül haladás lel
künk fejlődésében aligha képzelhető

el. Hogy csak egyre hívjuk itt fel Q

figyelmet: nem szoktunk-e el szinte
teljesen a hallgatás, a lélek belső

csendjének gyakorlásától? Biztosí
tunk-e önmagunk számára olykor-oly
kor csak néhány percet is, amidőn'va
lóban önmagunkkal nézünk szembe s
ebben az összeszedettségben Istennel
is tudunk. találkozni?

Kétségtelenül igaz a megállapítás,
hogy nem vagyunk sem a gótikus
szellemnek, sem a barokk világnak
gyet1I11ekei s ezért sok míndent el
hagytunk, ami ezeknek az időknek
szellemi-lelki világ.ából reánk maradt.
De nekünk, "modern" embereknek
sincs jogunk, hogy az evangélíurnot
lerövidítsük, hogy kiválogassuk belőle
rníndazt, ami - szeríntünk - nap
jaink emberének megfelelhet, a többit
pedig a régi idők elavult világába
utaljuk S bizonyára nem véletlen,
hogy ezeknek az "elavult" igazságok
nak szemmel tartása, a szeríntük való
élet elevenünlobe vágna, mert nagyon
is megkövetelné tőlünk, hogy közép
szerűségünk fölé emelkedjünk. A le
mondás, az Istenre hagyatkozás, a ke
reszt aszkézisét a kívülállók esetleg
nem értik, olykor le is nézik, sőt os
tobaságnak tarthatják:, - a keresztény
tökéletesség felé törekvőknek azonban
magát Krisztust s a kereszténységet
jelentik.

Úgyszintén a középszerűség fölé va
ló emelkedést jelentené számunkra a
legfőbb krisztusi paranesnek, a szere
tet törvényének mamdéktalan megtar
tása, Bizony itt is szükséges, hogy lel
kíísmeretvízsgálatot tartsunk. Vagy
tán bátran szembenézhetnénk környe
zetünk vizsgáló tekintetével s vajon
rólunk is elmondanAk, amit keresz
tény őseínkről: ezeket arról lehet fel
ismerni, hogy szeretik egymást. Hogy
tudnak egymásért áldozatokat hozni,
hogy rívalízálásban, megszólásban és
rágalomban. oktalan kritizálásban nem
szereznek egymásnak kfnt és szorno
rúságot,

Kétségtelen, hogy mindez csak ko
moly le1ki erőfeszítés, aszkézis árán
érhető el. Kár volna újra felemlíteni
a "sötét" középkort, amidőn a keresz..

tény aszké2lls magas fokOlIl virágzott.
Helytelen volna, ha e szó használata
bárkit is megzavarna. Nem kell itt ve
zeklő övre, sem ostorra vagy végsőkig

legyengítő bőjtregondolnunk.De igen
is kell, hogy e szó míndannyíunk szá
mára a krisztusi élet kibontakoztatá
sára való komoly törekvést jelentse.
Igaz ugyan, hogy e törek-vésben ne
hézségekbe, akadályokba ütközünk.
Igaz az is, hogy a krisztusi élet csak
igen keveseket ragadott magával pün
kösdi vihar médjára. A lélek élete is
éppúgy növekszik, erősödik, mint a
virág, a fa, kitéve a gondozás fára
dalmainak, a kártékony rovarok el
leni küzdelem erőfeszítésének, S az ls
igaz, ho.gy nem lehet míndent ikvietis
ta módon a kegyelem műkődésére há
rítani. Krisztus a haszontalan, lusta
szelgát éppúgy elítéli, mínt azt min
den evilági munkaadó is teszi.

Az a szent nyugtalanság, mely as
evangéliumi ifjút is ösztökélte: Uram,
mi hiányzik még életernből, hoíO'
jobbá, tökéletesebbé legyek? - rnín
den keresztény leLket is kell, hogy
ösztökéljen. Természetesen míndenkít
a maga életkörülményeí, hivatása ad
ta keretek között, "Míg meg tudok
állni '1ábamon - mondotta Lisieux
Szentje - meg kell tennem köteles
ségemet." S e ,,szürke" kötelességek·
végzése közben - konyhai szolgálat,
egyéb házi teendők - testi kínok,
szédülés, fejgörcs mellett panaszos
szó, felmentést kérő kifakadás soha
sem hagyta el ajkát.

Beszélhetnénk még az imádság asz
kézíséről, Szintén nem látványos cse
lekedet, midőn letéve mínden formu
lát, 'becsületesen meg merjük kérdez
ni Istentől: Uram, mit vársz, mit kí
vánsz tőlem? - Vagy a lemondás
aszkéziséről, mely önmagunk: előtt is
mét Q középszerűség fölé képes emel
ni. Tudjuk, a keresztény ember tud
őszintén örülni a szépnek, a kellemes
nek, de bizonyára tapasztaltuk már
azt is, hogy lelkHeg olykor gazdagab
bá váltunk. ha valamiről le is tud:'
tunk mondaní. Nem sorsunk fölött ál
ló nagy dolgokról, hanem a hétköz
napi élet megengedett, apró örömei
ről.

Ha a magunkraeszmélés perceiben
saját középszerűségünkszemünkbe öt
lik, mindjárt azt is észrevesszük, vol
taképp milyen kevés is az, amit el kel·



lenne hagynunk vagy amit épp meg
kellene tennünk. Nem egyszer csak
igen keveset kellene változtatra élet
mödunkon, hogy életünket a szürke
ségből kiragadva, a helyes cél felé
törő mozgásba hozzuk. Az "archime
desi pontot" kell csak meglelnünk.
Környezetünk, jó barátunk, házastár
sunk, lelki vezetőnk tán már rég lát
ja, sót többen figyelmeztettek is rá.
Lehet, hogy tán az alázatosság hiá
nya, a [ószándéloú krítfka semmibevé
tele a krítíkus pont lelkünk életében.
Vagy esetleg szűnní nem akaró be
szédességünk, mely képtelen mások
SEvát, de még Ili lélek <belső hang
ját is eltűrni. Olykor az önfegyelme
zés 'hiánya, a mértéktelenség, máskor
belsőnkről is árulkodö külső rendet
lenségünk, hanyagságunk. De beszél
hetünk az egoizmus törekvéseiről is,
mely ügyesen. önmagunkat is "meg
győzve", minden kisebb s nagyobb
előnyt biztositani kiván, hiszen ,,00-
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magunkat is szerétnünk kell". Vagy a
nagyfokú kritízáló, a másokban mín
den szálkát felfedező hajlamról, mely
legtöbbször szeretetlen megszólásba,
gúnyolódásba torkollfk.

A felsorolást hosszaslan folytathat
ná míndenkí. Itt erre most nincsen
szükség, Arra azonban igenis mínd
annyiunk számára feltétlenül szükség
van, hogy azt Ili 'bizonyos "arohime~
desi pontot" önmagunkban megtalál
juk, melynek számbavételével valóban
fel tudunk emelkedni Ili SZÜI1ke kö
zépszerűségből, Csakis' ezen a módon
leszünk képesek megmenekülni a lé
lek elrnerevedésétől, amorffá válásá
tól.

Kevesebb középszerűség voltaképp
azonos a több és jobb aszkézissel, a
lélek nagyobb éberségével. az evangé
liumi ifjúns'k jobbra, többre, az örök
életre vágyó lelkületével.

Szennay Andrd3

KARL RAHNER HATVAN ~VES. A könyveiről szólö Ismértetések ilyen
megjegyzéseket tartalmaznak: a legeredetibb teológusok egyike, nem riad visz
sza a Iegrnerészabb kérdések felvetésétől sem; az ember szinte megijed, de be
kell látnia, hogy a probléma felvetése jogosult; a régi igazságot új színben, uj
érdekkörben tudja előadni. A modern gondolkodás egyesül nála a biblikus,
patrisztikus és teológiai tudással. ~bre6ztő szerepet játszik a teológiai .íroda
lomban, amennyiben a szűkkörű problematíkából ígyekszjk kivezetni a kato
likus dogmatikát, hogy az valóban az eleven hit támasza legyen.

Életének főbb adatai a következők: 1904-ben született a németországi Freí
burgban. 1922 óta a jezsuita rend tagja. A szokásos filozófiai és teológiai ki
képzés mellett Heidegger oldalán elmélyül az egzisztencialista bölcseletben.
1937-ben magántanár Innsbruckban. tA náci uralom alatt nem taníthat, rnínt
lelkipásztor dolgozik Bécsben és egy bajor faluban. 1948-ban a dogmatika ta
nára Innsbruckban, a múlt év őszéri pedig meghívást kapott a münchení egye
tem katolíkus világnézetének tanszékére. hogy vegye át Romano Guardini
örökét. -

Tisztelői, barátai és tanítványai kétkötetes tanulmány-gyűjteménnyeltisz
telték meg 60-ik születésnapjára, A mű írói katolikus és protestáns teológusok,
filozófusok, liizikusok, biológusok, orvosok, pszichiáterek, antropológusok. A
széleskörű visszhang rnunkásságára egyáltalán nem véletlen. Ranner minden
emberi probléma kapcsolatát megtalálja a teológíával. Hiszen a teológia a hit
tudománya, az ember pedig egész alkatával. testi-lelki egységében benne áll
hitében, illetőleg természetfeletti rendeltetésében. A teológia műveléséhez illem
elegendő az egyházi hagyomány, illetőleg a múlt irodalmának ismerete. A mai
ember szellemíségéböl, a mai fi.lozófia gondolatköréből kell kiindulnunk, s úgy
keresni a feleletet a kinyilatkoztatásban. Ezen a téren Rahner kétségtelenül
sokat tanult az egzisztencialista filozófiától: nem megoldást, hanem módszert
és a kérdések felvetését. Nála már érződik a meggyöződés, hogy a filozófia
nem lehet minden me,gszorí~ nélkül "ancilla theolőgíae", a teológia szolgája.

42'7



A természetes tudományoknak megvan saját törvényük, kibontakozási lehe
tőségük, A teológiai szlntézíst eredményeik ismeretében kell megcsínálnunk,
nem pedig kezdetleges állapotuk .bevonásával. A skolasztikus teológia az Is
ten és ember fogalmakban kifejezhető viszonyával, a dolgok változatlan Ié
nyegével foglalkozott. Ez a módszer teljesebb és elevenebb lesz, ha a gondol
kodó és hívő alanyra, a konkrét emberre közvetlenül is rátereljük a figyelmet.

Ez a szempont magyarázza a felvetett kérdések gazdagságát és változatos
ságát. Tanulmányokat ír a dogmatika tárgykörébőlés a vele kapcsolatos te
rületekről. Minden ilyen értekezés egy-egy tégla a már nagyon esedékes át
fogó modem dogmatika épületéhez. A problémák gazdagságát szolgálja ' a
teológia más ágainak, főleg a szentírástudománynak haladása is. A formatörté
neti vizsgálódás a szentírás egyes helyeire új fényt derített. Ennek alapján
jobban megértjük, mit akart kifejezni a régi szerző és mi a kinyilatkoztatott
igazság. Ezek'a megállapítások arra várnak, hogy beolvasszuk a dogmatika
rendszerébe. Rahner az ilyen tanulmányait Schriften zur Theologie címmel
gyűjtötte össze, s eddig öt kötet jelent meg. Nyugodtan nevezhetjük kerígma
tíkus teológiának is. Nemcsak a megismerhetőség és rbízonyíthatóság oldaláról
'nézi a kinyilatkoztatást, hanem úgy is, mint az igehirdetés vonzó tárgyát. ami
hivatva van a szeretet felébresztésére és az élet irányítására. Minden igazi
teológiának az a feladata, hogy a hitet növelje, 'tehát az egyház igehirdetésé
nek szolgálatában kell állnia. Ez nem jelent "népszerűsítést", katekizmUS
módszert, hanem csak azt hangsúlyozza, hogy a teológia maradjon kapcso-
.Iatban az élettel. .

Újszerűsége az, Jlogy minden kérdést a kinyilatkoztatás és az üdvrend
egészében szemlél, s keresi, hogya mai ember hogyan veszi tudomásul a szó
banforgó igazságot, milyen kritikai megjegyzéseket vet fel, milyen nehézsé
gei adódnak és mit vár a vallási igazságból. Ezért szélesedik ki a tárgyalás
menete s előáll a kapcsolat a filozófiával s a természettudományokkal. Olyan
kérdések merülnek fel, amelyeket nem találunk meg a régebbi tankönyvek
ben: az ember szabadsága és méltósága, a szabad idő teológiája, az idő értéke
sítése, a kegyelem tapasztalhatósága. a bűn és bűnbocsánat, mint a teológia
és .pszichoterápia határkérdése, a hívő és nemhívő együttélése, a konvertiták
lélektana, a tudomány, mínt hitvallás. A régi igazságokról is tud újatrnondaní,
mert keresi eddig fel nem tárt összefüggésüket vagy utánajár annak, hogy
egy-egy kifejezésnek, meghatározásnak mi a pontos teológíaí tartalma az egy
házi hagyományban. A megértést keresi rnás keresztény csoportok Jelé, amikor
kutatja, hogy mi a terjedelme egy-egy dogma érteImeZiésének,mit jelentenek
.számunkra a kinyilatkoztatásban használt jelképek, igazában mit mondunk
eretnekségnek, megigazulásnak, hogyan fogjuk fel a hit üdvözítő szerepét.._

Vtlágnézetí nevelés céljából indította el a Quaestiones disputatae, soro
zatot. Többek bevonásával kötetnyi terjedelemben tárgyalják az időszerű vita
tottkérdéseket: a szentírás sugalrnazottságát, a szeritírás és a hagyomány
összefüggését, . az ember származását, .az egyház mibenletét, hierarchiáját, a
diakonátus visszaállításának lehetőségét, az egyház és a szentségek viszonyát,
a halál és feltámadás teológiáját. J. Hóferrel együtt végzi a Lexikon für
Theologie und Kirche harmadik kiadását. A tíz kötetre tervezett műből eddig
nyolc megjelent. A kiadók úgy válogatták össze munkatársaikat, hogya Lexi
kon a kor tudományos színvonalának megfelelő forrásmű lett.

Rahner igazi stílusát viseli magán a Kleinestheologisches Lexikon, amit
volt tanítványával, Vorgrimlerrel együtt szerkesztett. Maga bevallja, hogy a
címszék alatt nem az iskolás formákat akarja ismételni, hanem eligazítást ad
olyan embernek, aki nem rest a gondolkodásra. Ez a szempont különben mín
denütt megtalálható írásaiban. A szavak árnyalati különbségének felhasználása
és a több oldalról való megvilágítás emlékeztet Scheeben, Kant vagy Heidegger
előadására. .

A Sendung und Gnade című kötetben a gyakorlati keresztény élet elveit
gyűjti össze. Itt míndent Krisztus központísága és fősége határoz meg. Az
ejyház első feladata az, hoi}' kegyelmi arcával nézzen a: vilái ·felé és li meg-



váltú gyümölcseit közvetítse, Minden e«y6b csalt ut!na következhet. Aki hisz
Krísztus megváltói művének realitásában, az nem fél attól, hogy megmutassa
az egyház emberi arcán a régi korok fáradt vonásait és rámutasson az új fel
adatokra. A megújulás forrása míndíg a kinyilatkoztatás. A természetfeletti
irányulás adja ajkára az ilyen megjegyzést is: A zsinat csak akkor éri el

. célját, ha az egyházat szentebbé teszi, a vallásos életet elmélyíti.
A teológus nemcsak elemzi és rendszerezi tárgyát, hanem hittel közeledik

feléje, hiszen a kinyilatkoztatásban az Isten önkítárulását látja, Rahner két
ségtelenül 'kíméletlenebb őszinteséggel veti fel a modern teológiai kérdéseket,
mint Karl Adam, Guardini vagy akár Danielou és de Lubac, ezért nem hiá
nyoznak ellenfelei sem, aki'k túlzott merészséggel és olyan kérdések felvetésé
vel vádolják, amire maga sem ad megnyugtató feleletet. Rahner azonban azt
tartja, ha valakit egy kérdés kínoz, annak felvetése már jogosult saz emberi
szellem köteles birkózni a felelettel. Abban azonban Newmanhoz hasonlít,
hogy kérdései míndíg a töprengő, de egyben rnélységesen hívő és imádkozó
teológus !kérdései. A skolasztbka szerette azt a kifejezést használni, hogy a
teológia. alanya a "kegyelem által megvilágított értelem". Ma - éppen a
legnagyobbak - az elvont értelem helyett szerétnek a kegyelem vezetése alatt
álló konkrét emberre hivatkozni, s éppen ebből adódik a problémák gaz
dagsága,

Az ember és Isten viszonya érzékelhető formában leginkább az imáb·q csen
dül ki. Ennek lényegét alig lehetne találóbban és rövidebben kifejezni, mint
ahogy az imáról szóló kötetben találjuk (Von Seqeti und Not des Gebetes): Az
Istenhez intézett szó lehet halk, szegényes és félénk, vagy szállhat az ég felé
fehér galamb módjára, de lehet olyan is, mint a keserű könnyek patakzása.
Csak az a fontos, hogy szívből jöjjön. Isten a szeretet szavát nem felejti el.
Szívesen és türelmesen hallgat bennünket egész életünkön át, amig kibeszéltük
magunkat. ,

Rahner munkásságának ma már visszhangja van a világegyházban, sót az
egyház keretén kívülálló keresztények kőzött is. Jelentőségének felmérésénél
írásain kívül figyelembe kell vennünk míndazt az ösztönzést, amit a teológu
sek gondolataiból és módszeréből merítenek s amivel hozzájárulnak ahhoz,
hogy az egyház megalkossa a modern idő,k Summa Theologica-ját.

(Gál Fer3nc)'

AZ EMBER ES AZ AUTÓJA. Az Automobile International adatai szerint,
1962. január l-én százmillió hatszáznegyvenezer személygépkocsit tartottak
nyilván a világ ötvenhét nagyobb autóparkkal rendelkező országában. A szám
azóta' jelentékenyen növekedett, mert az autóipar évente tizenkét millió sze
mélygépkocsit dob a világpiacra. A szám növekedni fog továbbra is. Ha nem
is éri el minden ország már a közeljövőben az Egyesült Allarnok és Kanada
állapotát, ahol mínden harmadik emberre jut egy autó, a' fejlődés mindenütt
afelé halad, hogy a személygépkocsi a tömegek használati eszközévé váljék.

Amidőn ezekről a hatalmas számokról olvasunk, a legelső gondolat, amely
felmerül: alkalmas-e rá minden harmadik ember, hogy autót vezessen? Aho
gyan az autó egyr~ nagyobb helyet foglal el az emberi társadalom életében,
úgy válik egyre súlyosabb, életbevágóbb kérdésse az autóvezetés lélektana és
erkölcstana, ' .

Mit jelent az autó az ember számára? - teszi fel a kérdést Louís Beir~
naert az Etudes hasábjain írt "Az ember és 'az autója" címu tanul
mányában. Egyszerű járművet-e, vagy presztizs-tárgyat ? Vagy - ahogyan
a francia kifejezést - "objet de prestíge' - még fordítani lehet: varázsesz
közt? Vannsüc, még pedig. igen nagy számban, olyanok,akik számára az autó
nem ,csupán jármű, hanem az utóbbi is: varázseszköz.

. Az autó - állapítja meg Beírnaert - nem olyan. jármű, rnínt a többi
társa. Különleges helyet foglal el közöttük. Rendkívül fürge, mondhatni: ta
nulékony szenkézet. Könnyedén engedelmeskedik vezetőjének, 'boszorkányos
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lYorsaadggal ,követi annellt egyetlen kéz- vagy lábmozdulattal közölt p&t'8nésalt.
De éppen ezzel a kezességével kísértésbe is viszi, el is tudja csábítani. Olyan
élményekkel kecsegteti és ajándékozza meg, amelyeknek csak az tud ellen
állni, aki legyőzte és megfegyelmezte önmagában a gyermeki mohöságot, a
kamaszos féktelenséget.

A kísértések közül, amelyekIkel a gépkocsi próbára teszi 4 gyöngébb lel
keket, a két legveszélyesebb: a "plaisir de la dévoratíon" - a habzsolás gyö
nyöre, és a ,,griserie de la vitesse" - a sebesség mámora. Nemcsalk a !kocsi
"falja" a kilométereket: azönrnagán uralkodni nem tudó vezetőt is elragad
ja a habzsolás gyönyöre. A körvonalaikká oldódó és mellette elsuhanó rnezők,

fák, hegyek, falvak és városok között nem a minőségrélrnényt keresi, hanem
az élmény mennyíségét élvezi. Beirnaert szerint a "habzsolás" a fogyasztásra
beállított ember végletes magatartása. Mínél többet akar magáévá tenni, meg
ragadni a világból, térből. tel jesítményből, még pedig a lehető leggyorsabban,
legkevesebb idő alatt.

Van ember, a,ki az autóban úgy érzi, végre kíkerülhet, kitörhet a korláto
zások közül, amelyek napi életében körülveszik. Azt hiszi, átszakíthatja a tér
és az idő korlátait is, új világba kerül, amelynek ő a feltétlen ura. Kozmikus
élményt keres és vél találni a száguldás primitív örömében.

A hatalomvágy, önzés és uralomvágy Ik1sérti meg ft vezetőt a mohó szá
guldásban. A sebesség mámorában lehullanak róla, háttérbe szorulnak benne
a "m!" parancsai. Az országutak világából ma még nagyon sokszor hiányzi·k
minden közősségí érzés. Csak aklkor alakul ki itt egy-egy pillanatnyi MZÖ9ség,
ha a gépkocsi-folyam valamilyen akadály előtt fel torlódik, megtorpan. Ilyen
kor a vezetők együtt érdeklődnek, szitkozódnak és 'méltatlankodnak, De mí
helyt szabad az út, azéthull az összeverődött laza kollektívum és mínden tagja
hanyatthomlok veti magát elszígeteltségébe.

Az uralomvágy, a minden áron győzni akarás könnyen dehumanizálja a
vezetőt. Irrítálía őt mínden, ami elébe kerül. Elsősorban az előtte rohanó sze
mélygépkocsi ingerli. Személyes Ikihivást, gúnyt, megalázást lát mínden roha
násban, mely gyorsabb az övénél. Az akadály, a másík, a gyorsabb autó még
a művelt hölgy ajkairól is hangos szitkokat tud kíesalní a volán mellett. Az
autók számának növekedésével párhuzamosan növekedik a gorombáskodás és
csökken a humánus magatartás az úton járók közötti érintkezésben.

Főként pedig szaporodik a baleset, a habzsolás és a dehumanizált versen
gés végső szankciója. Beírnaert megállapításait e téren a magyar statisztika
adatai is igazolják Az elmúlt évben a magyar utakon bekövetkezett több mint
tizen:kétezer baleset közül míndössze hat százalék eredt technikai okokból, az
utak és a gépek műszakí hibáiból. A balesetek kilencvennégy százalékának az
emberek magatartása volt az okozója: főként a türelmetlenség, az előzés! jog
meg nem adása, gondatlan vezetés.

A közúti közlekedés akkor váUk bíztonságossá világszerte, ha mindenütt,
minél több vezetőben kialakul a helyes viszony az ember és az autó között.
Ez a folyamat talán meg is Indult már. Hiszen amilyen mértékben válik az
autó tömegcíkké, oly ütemben csökken varázsa. Minél több autó suhan a köz
utakon, annál kevésbé lehet ezeket versenypályának tekinteni. Hiába előz

meg a türelmetlen és a sebesség mámorától elragadott vezető nem egy, de száz
autót - még mindig ezer szalad előtte. Minél inkább a mindennapi élet je
lenségévé és tartozékává ·lesz a személygépkocsí, annál kevésbé lehet kitörni
vele a mindennapi életből, a környezetből. Ugyanaz a világ robog a vezetővel

együtt és körülötte a többi autón, mint amelyikbőlki alkar menekülni. Ha
megérkezik valahová, a rejtett zugba a hegyek közé vagy folyó:'\: partjára, ta
vak mellé, vagy erdők sűrűjébe, ugyanazok az arcok, szornszédok, partnerek
várják vagy követik a maguk autóján. aklJkkel vagy amilyenekkel otthon kín
lódik a míndennapok küzdelrnében és versenyében. Az autó egyre kevésbé len
az a varázseszköz, amelynek segítségével türelmetlen, elnyomott lelkek kitör
hetnek hétköznapi helyzetükből. kozmíkus élmények részesei lehetnek, ural
kodóvá válhatnak, külön világba menekülhetnek.

430



A mai ember voerseng6 kedve is fokozatosan megváltoztat)a a vezető és az
autó viszonyát. A sport arra tanít, hogy ha valaki a versenyben eredményt és
síkert akar elérni, nagyon jól kell ismernie az eszközt, szerszámot, gépet,
amellyel versenyez. A személygépkocsi tulajdonosa számára is egyre ter
mészetesebb parancs, hogy minél jobban meg kell ismemie, kti. kell kísérletez
nie a gépét, ha biztonságosan aikar haladni vele. Tudnia kell, hogyan visel
kedik a gép és annak minden egyes alkatrésze, ha a sebességmutatö nyolcvan,
száz, százhúsz fölé emelkedik A vezetőnek gépebúgásátról fel kell ismemie,
szabályosan működik-e az, mások által észre 'nem vett jelekből is meghallania,
látnia, ha valaholhi'ba van benne. Tudja, hogy nem bízhatja rá magárt a gép
re automatikusan, vakon, hogy a bonyolult szerkezetnek szinte egyénisége van,'
nem lehet durván rákényszeríteni olyan feladatot, amelynek megoldására nem
alkalmas.

Ismemie kell a pályát is. Az át beszél a vezetőhöz. Minden pillanatban
új és új figyelmeztetést intéz hozzá.. Ezeket a jeleket figyelembe kell vennie,
ha nem akarja gépét és önmagát veszedelemnek, pusztulásnak kitenni., Nem
fokozza a sebességet olyan űtszakaszon, ahol váratlanul elébe bukkanhat aJka
dály. Ismemie kell saját magát is. Képességeit és hiányosságait, gyengeségeit
egyaránt: milyen gyorsan tekint át egy-egy bonyolult helyzetet, ki tudja-e vá
lasztani a leghelyesebb megoldást és van-e ereje végrehajtani azt? A helyes
önismeret legelső parancsa: az ember, ha meggyőződik alkalmatlan voltáról,
nem vállalkozik autó vezetésére. Nem til volán mellé, ha olyankor, amikor
esetleg a pillanat töredékrésze alatt kell cselekedni, elveszti a fejét, vagy ha
egyébkénrt is hajlamos a szórakozottságra.

Kétségtelen, a tökéletes és biztonságos autóvezetés nem könnyű, nem egy
szeru, máról holnapra megoldható feladat. Nincs tökéletes gép, tökéletes út, és
tökéletes vezető. Az ember a volán mellett a legpontosabb közlekedésí rend
ben is magára marad. Magának kell döntenie hirtelen előállott bonyolult hely
zetekJben. A veszélyeket, amelyekkel szembe kell néznie, nem míndig lehet
előre, idejében meglátni. A veszélyek soha nem bizonyosak, de rníndíg ott
leselkednek a vezetőre, a gépben, az útban és önmagában. Még az óvatosság
sem elég, nem jelent tökéletes biztonságot, sőt, ha túlzásba viszik, balesetek
forrása is Iehet. Olyan úton, ahol végtelen sorban futnak a személygépkocsik,
a túlságosan lassú, óvatoskodó hajtás épp annyira Iehet zavarok forrása, mint
a vakmerő és gátlástalan vezetés.

Nem Mtséges azonban, az autóforgalom növekedésével párhuzamosan fej
tödníe, általánosabbá és tudatosabbá kell válnia az autóvezetés moráljának. A
volán mellől el kell tűnnie az önarnga primitív örömeibe feledkezett narcísz
szízmusnak, Az autóvezetőnek nem csupán a gépkocsi technikáját és a közr
Iekedésrendészet szabályait kell ismemie, hanern az autóvezetés lélektanát, a
volán ik1sértéseit ls. A közlekedésrendészetí szabályok betartását a hatóság és
a rendőrség kényszeriti ki szanikcióival. A volán moráljának kialakítása azon
ban numdenegyes esetben az ember személyes feladata. (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLÓJA. Solymos Ida abba a "negyedik nemzedékbe" tar
tozik, amely jobbára a második világháború után kezdte hallatni szavát, és
amelynek egyik krístályosodásí pontja, nemzedéld fóruma annak idején az Oj
Hold folyóirat volt. Azok, akik ott, vagy ott is kezdték, többnyire már 'köte
tekre, legalábbis kötetnyi munkésságra tekinthetnek vissza. Solyrnos Ida vala
hogyan mintha "elkallódott volna"; versei ugyan jelentek meg itt-ott, megle
hetösen ritkán, s egy-egy fordítás alatt is találkozhattunk a nevével; ennek a
névnek, ennek a valutának a köztudatban volt 'bizonyos fedezete, csak éppen
míntha kivonták volna, vagy kivonta volna magát a forgalomból. A Vendég
várás, úgy tudom, első kötete; elsókötetnek majd húsz évet késett és ami "tar
talmát" Illeti - mindgondolati-érzelmi, mind művészí értelemben: - egy-,
általán neIJ1 hasonlít az "elsó kötetem-e". Voltaképpen "perújítás" ez a könyv,
keserűen, rezignáltan, és mégis cáfolatul hallgatásra is, elhallgatásra is. Ahogy
a Perújítás cúnű vers mondía:
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Voltak .zavaim, megMti,lttem, 6ket,
rajtam lógnak, mint fejemen a haj.
Vénen az emb:r mire szedelőzhet?

Utakra is csak, amig fiatal.

Mi a "perújítás" eredménye? Solymos Ida kétségkívül megnyeri az újra
fölvett pert. Szeretném néhány szóval jellemezni ezt a szinte "az utolsó szó
jogán" elmondott, meggyőző védőbeszédet.

Az említett Perújítás negyedik darabjaként olvasom a következő két sza
kaszt:

. Hófúvás, hegymagas özön
telepszik a kifakult arcra,
s mint elesett bakát, Qefújja.

Nézz egyszer az ideg-n arcra,
mel'll szememből egy villanatra
sajátodként reádköszön.

A következő lapon a Képzelt látogatásban ezt a két sort találom: "Redő
nyeit lehúzza, becsukódik a város, - van, akí közelebb jut ilyenkor önmagá
hoz". Idézhetném ugyanennek a versnek nyolcadik darabját (,,5átraimban el
vékonyodtan, - néha rezegnek tagjaim. - Tanulhattam hallgatni hosszan 
jövendőm csúszós partjain ..."); idézhetném a Maholnap, Vendégvárás, ljára-.
kozó, ~rem, Tünődés címúeket; és példának hozhatom a Négysoros című töké
letes kis remeklést:

A szemedet, a szemedet,
képz-letemben ligetet

- vad madarakkal van teli 
jobb volna elfelejteni.

Hibátlan részletek, vagy versek; pár sorba zsúfolva SŰl"Ű, erős, távlatos
képek; uralkodás nyelven, rnondaton, a mesterség és a művészet eszközeín: a
dolgok - mai, és talán nem is csak mai Iíránkban tapasztalható - gyakori
"szétbeszélése", bizonyos bő lére eresztett verbalizmus helyett olyan, naav tá
volságokat áthidaló sorok, melyek sorközeik csöndjével is beszélnek. Például
a Vendégvárás végén, egy hiába való várakozás élményének lezárásaként: ,,!\z
udvar fái éjjel feketék. - Sárgák a sötétség hangjai"; vagy a Várakoros befe
jezéseként egy, az egész verset összefoglaló s ugyanakkor kínvíté, tárzvílagos,
és éppen meteorológiaí tárgyilagosságáiban nagy érzelmi erejű sor: "Tavaszqn
még topogok sárban. - Hideg van erre mostanában"; vagy a Tűnődés végső

strófája, melyben az utolsó sor úgy hat, rnínt egy váratlan zokogás: "Allok,
mintha nem is én állnék. - Nem test vagyok, csak szó és szándék. -' ki mesz
sziről magára nézet. - Ó boldog élet, boldog élet"; vagy a Születésnapodra
végén a "valahai" szokatlan-régiesnek ható jelzője, mely egyszerre gyűjti ma
gába a feledés, a régmúlt, a "révülés" hangulatát. és előlegezt - a "mező" szö
hoz kapcsolva - a boldogok-hazájáét, az elíziumi rnezőkét, talán a nyelvi
hangulati ihlet egy ritka kegyelmi pillanatának ajándékaként, .de talán a tuda
tos, és akkor igen avatott művészet gyümölcseként: " ... most rég-feledt arcára
látna, - a fiatalra, révülőre, - mint egy valahai mezőrel - s szólna: ez bol
dogok hazája".

5· ez az utolsó példa egyben "az érem másik felét" is példázza. ,,5 szólna:
ez boldogok hazája": ez a sor nyilván sántít egy kicsit, innét nyilván hiányzik
valami. Egy névelő. Egy névelő, mely nem fért be a sorba ésa költő bele
nyugodott, hogy amit mond, legalábbis szokatlanul, döccenve mondja, azzal
igazolva nyilván maga előtt magát, hogy lényegében semmiféle vétket nem kö
vetett el a nyelv ellen. 5 a nyelv ellen valóban nem vétett, legföljebb csak a
fülem ellen, mely itt simább, közkeletúbb, kevésbé csomós megoldást kivánt
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volna, márcsak az "el1z1um1" zene Jdvánalmai szerínt is. De hozhatok más pél
dákat is. Az Első szerelem végén nagy örömmel olvasom ezt aritkaszép strö
fát: "A hangod néha erre száll. - Elsuhog bozontos esőkkel. - Hallgatom,
kőszünke madár - vakítózöld, vizes mezőben"; s nyomban utána, a következő
lapon, közvetlen folytatásként, a Perlekedés és nosztalgia elején ilyesmi rontja
meg az örömömet: "Elszórhatnám-e bánataimat? - Apolom, ahogy épségemet
kéne. - Egy mondatod sorsomra hogy kihat!"; ugyanennek a versnek a máso
dik darabjában, nyilván a rím kényszeréből, egy kibicsaklott szórendű "csat
tanó" zavar ("elvon tőled bármi?"): a Képzelt látogatásban a negyedik darab
első két sora kitűnő, az utolsó kettő lompos, már-már valami rossz vezércikk
magyarságra emlékeztet, mindenesetre kírfvóan költőietlen: "Örökös hiányod
miatt - sok tévedésen tettenérnek. - Nem jön igazító szavad. - Azt hittem.
csak annyi az élet, - amennyit naponta letudn,i - képes lehetek bukdácsolva."

Tehát: jó versek, pompás képek, kifogástalan megoldások mellett ügyetlen
ségek, szálkásságok, lomposságok, nehézkességek js akadnak. Néha "esik a
hangja", és mintha ő maga nem is venné észre. Ez persze érthető. Az énekes,
reggeltől estig a négy fal közt énekleve, nem veszi észre a fél hangnyi esést;
nincs tanú, közönség, aki fölszisszen és figyelmezteti. Solymos Ida kötetében
nem egyszer érezheti ennek a négy-fal-közt-éneklésnek a hátrányait. Egyik
másik verse például annyira intim, annyira magánjellegű, hogy nem egészen
világos: hiányzjk belőle egy csipetnyi "általános érdek"; általában itt-ott
hiányz1k valami élesebb, tisztázóbb megvilágítás. Nem a tényközlő próza lapos
világosságát kérem számon rajta; a költészet "érthetősége" egészen másfajta,
intuitív, közvétlenebb érthetőség. A Négysoros például épp eléggé "bonyolult"
tartalmilag; mégis közvétlenül "érthető", illetve látható, fölfogható, átélhető,

sőt "élhető"; vannak viszont a kötetben olyan, erősen személyi vonatkozású
versek, melyek a "személyi háttér" ismerete nélkül korántsem hatnak olyan
megföllebbezhetetlen evidenciával, mínt a Négysoros, és még nem egy társa a
kötetben.

Minduntalan egy kép jár az eszemben, egy hasonlat, ahogy Solymos Ida
Iíráját, a Vendégvárás verseit szeretném jellemezni. A fa fölnő, kiforrja fia
talabb éveiben kapott sebeit; de nyomként ott vannak rajta a forradások és
göbök, göcsörtök. Van lombja, s ahogy a szél éri, van saját hangja is - (találn
egy-egy sorában, képében, mint a Perújftás idézett negyedik darabjának. elején
is érezhetni, Pilinszkyhez áll legközelebb kortársai közül, de ezt az ösztönzést
általában sajátjává asszímilálta, gazdagodott vele, s nem utánoz) - van lombja,
törzse, dallama, mély, küzdelmes kéreg-alatti élete; de vele növekedtek a sebek,
göcsörtök is.

S egy másik hasonlat is kísért újra: az énekesé. Az elrekedések, itt-ott
adódó gíkszerek, elcsuklások mintegy a magány jegyei; közönség előtt kell
énekelni, hogy a hang kicsiszolódjék. Persze nem virtuóz hajlékonyságúra:
ez már nem Solymos Ida hangja lenne. Mert őhozzá bizonyos fokig, - de csak
bizonyos fokig! - egyenesen hozzátartozik valami kis rekedtség, a hangnak
valami fojtott, tompább árnyalata, valami benső zaklatottság, küzdelem, izga
lom; sosem lesz, s ne is akarjon lenni, problémátlanul széphangú énekes, üres
és olajozott magas cékkel; éppen az, amit "visel, mint fogyatkozását a rok
kant vagy a szélütött" - éppen az az ő saját hangja, és érdeme.

•
Kezembe véve Csanád Béla - sajnos, nem a legszerencsésebb kiállítású 

kötetét", tulajdonképpen az iméntieknek az ellenkezőjével kezdhetném. Azzal,
hogy - egy bizonyos terjedeimen belül - túlságosan is síma a hangja, túl
könnyen veszi (vagy túlságosan kerüli) az akadályokat; míntha küzdelem nél
kül érné el eredményeit. Mit hoznék föl leginkább kifogásul? Itppen azt, hogy
jóformán kifogástalan. Neki nincsenek elcsuklásai, az ő hangja nem reked el,
nem árulkodik benső gyötretésekről, küzdelmekről akáT a kifejezésért, akár

• Pacsirta, céllj. Szent István .Tár&Ulat, 196'3.
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annak kifejezés-előtti megvtlágosításáért, amit aztán kifejez.. Lehet kifogásolni
azt, hogy egy költőnek túl jól rnegcsínáltak, túl símák, túl kerekek a versei?
Strófa úgy hull .strófa után, rnínt gyöngyszem gyöngyszem után, va,gy mint
ágról a cseppek. egymást követve, és sosem robbantva szét a tökéletességüket.
Kinyitom találomra a kötetet, kiragadok találomra pár strófát:

Dunruis köd ökben alszanak a színek.
ám túl a kék Badacsony oldalán
kís lámpás ballag a parányí ösvény
kanyarjaín. Lámpás-e vagy talán
csak gondolat, mely keresí az emlék
píncéí mélyén századok szerelmét?

Oly könnyű mínden, olyan nyugalom van.
hogy tűn6döm, val6-e ez az est?
Míntha páraként lebegne a.z élet,
s nem lenne bennem semmí-semmí test.
mínt ez a csönd a véges végtelenben

Találo.!n:ra nyitottam :ki a könyvet, s a véletlen a kezemre járt. Ki ne él
vezné a balatoni tájkép párás szépségét? Ki ne érezné a hangulat teltséaét?
a nyugalmat, békét, az élet pára-lebegését? A valóságban ezt a valóságos valón
túlit? a túlpart vándor kis fényét? a csönd zenéjét e "véges végtelenben"?
Idézhetném tovább: a parton merengő lányt, a kelő holdat, a sirály-lftúság
elsuhanásat. Mindez szép, hiteles, igaz; ha balatoni versekből kellene antológiát
összeállítanom, semmiképpen sem hagynám ki a legjava anyagból. De - s amit
mondok, már nem erről a versről, s még kevésbé ez ellen mondom, hanem
Csak szavait, kifejezéseit fölhasználva - általában azt szeretném, ha ez a líra
kevésbé volna "nyugodt", ha sokkal, de sokkal több "test" lenne benne, keve-:
sebb pára és több hús-vér-kín-könny valóság (belső is, külső is), és zenei esz
ménye nem mindíg a "szép szárnyalás" lenne; ha olykor csikorogva, hörögne,
akadozna, fulladozna, s 'elemibb mélyekről szakadna föL Nyomban az idézett
- s ismétlem, nagyon szép - Balatonpartí este után következik a kötetben a
három 'rövid szakaszból álló Kískunhalas. 1959-ből; a kötet kiemelkedően leg~

jobb darabjának érzem. Igy szól:

Felénk níncsen?k tengerek,
sem cethalak. Míkor a részeg
haj6r6l egy sötét napon
mélybe dobtak a tengerészek.

úsztam az árad6 homok
vad hullámaín fuldokolva.
Keserű volt a levegő,

mínt Jónásnak a cethal gyomra.

Számolgattam a napokat,
de bíz6n vártam új ígére,
hogy harmadík· nap hajnalán
vígan índuljak Nínívébe.

"önéletrajzi" vers, mondhatnárn, Nem tenger: aföldi homok, "vad" hullá
makkal, és akit belevetették, "fuldokolva" úszik; "keserű" neki a levegő: úgy
van, rnínt Jónás a cethal gyomrában. Egy másik vers, öt-hat évvel korábbról,
színtén valami eféléről vall. Sziksó a címe; érzésem szerint utolsó versszaka,
a "tanulság" levonása, összegezése fölösleges, nem kell a verset a gyöngébbek
kedvéért még egyszer összefoglalni; most mégis ezt a fölösleges utolsó szakaszt
idézem: "Én vagyok néha ez a száradt, - szikes föld, míkor a világnak - s az
Úrnak nem ds adhatok már - többet-magasztos km;iaimnál." Persze ez a simán
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futó, 'kerek strófa nem sokat érzékeltet a ikínokból, és megvallom, jobban sze
retném, ha ezek a kínok kevésbé magasztosak, és sokkal véresebbek, velőkig

hatóbbak lennének; de 1953-ban a 'költő még nincs teljes bírtokában eszkö
zeinek, nyilván még többé-kevésbé <kész edénybe tölti vérét-verejtékét is. De
többet szerétnék látni vérből-verejtékből, cethalban vergődésből és fuldoklás
ból, s bátrabb megmutatasát szerétném a kínnak; több, több, százszorta több
drámát, harcot az angyallal, Istennel, foggal~körömmel,ököllel,életre-halálra!
Olvasom egy lappal későb a címadó Pacsirta szállj című verset; utolsó négy

. sorát idézem, és külön nyomatékkal az utolsó kettőt; két nagyon szép. tiszta
sor ez:

Pacsirta szállj magasba, magasabbra!
Suhanj, lobogj bennem t', tiszta vágy!
Ogy rúgom el magamat a világtól,
h0O,y meg sem rezdül alattam az ág . . .

Ismétlem: nazvon szép, De én tanácsul megfordítanám az egészet:mé
lyebbre, egyre rnélyeobre, emberségbe, rnlsztéríumba, szenvedésbe,gondolko
dásba; és hagyjuk már ezeket a "tiszta vágyakat", melyek oly kevéssé érdeke-,
sek; ne rúgluk el magunkat a világtól, hanem vessük bele fejest magunkat;
és ha elrúgluk. ne úgy, hogy meg se rezdüljön. hanem úgy, hogy törjön le,
recsegve-ropogva az az ág! Igen, a Végtelent. "kita,rtó, erős ostromokkal" hő

dítia meg szívünk, de nem annyira fölfelé, hanem inkább lefelé és befelé, s
nem annyira úgy, mínt a pacsirta, hanem inkább úgy, mínt a fúrógép, bele a
csontjaínkba, a velőnkig! Egy jóval későbbi versből idézek, 1959-001, a Misz
tikus szerelem cíklusból: "Jaj de nehéz elmondani a lélek - szerelmét, ami túl
van az anyag - határain! A megszekott beszédek - egymás után kudareot
vallanak." Hagytán a .znezszokott beszédek kudarcot vallásának" egyáltalán
nem svcrenesés lapossáaa. Mert épp ez a föladat: a lélek szerelrnét úgy mon
dani el - a test nyelvén - hogy a "megswkott beszédek" magas Izzása tol
mácsolja: vagy pedig ha nem az, hát találjunk ki neki "nem megszekott beszé
det", mínt a maga - másfajta - "lelkd szerelmének" Mallarmé, vagy Rim
baud; vagy törjük szét irgalmatlanul a mezszokottat, ésássunk le IQ rnegszo
kott világ és szö legvégső mélyéíe; és ne féljünk közben se attól, hogy nyersek
vagyunk, se attól, hogya széplelkek rnegbotránkoznak. Annak Idején mottóul
választott Keresztes Szent János se félt tőle.

Es. úgy gondolom. itt van valahol lIa dolgok lényege". Meddig Ikell tekin
tetbe vennie egy költőnek, aki pap, azt, amit lIa hívek érzékenységének" nevez
hetünk? A "hívek" egy bizonyos csoportja persze szeret botránkozní ; és jaj a
botránykozónak ... De nem minden botrány, amin botránkoznak. A "katolikus
Iírának" (nem szívesen írom le ezt a megkülönböztetőnek látszó jelzót) azt
hiszem, nem annyira a léglesítés, a finomítás, az "ideál" felé kell haladnia,
mínt inkább megfordítva, a "reál" felé, a mély felé; nem a magas és tiszta
.Jégben" kellene megfürödníe, hanem az emberi szenvedés, verejték lucská
ban, az anyagban, amiben - azt már tudjuk - sokkal tapinthatóbban van ott
a szellem, és a lélek, mint a sugárzó éterekben. S az éter igazi útja is a mé
lyen át vezet.

Mindez elé azonban valamilyen jelet kellene írnom, a múltnak valamilyen
jeIét. Mert Csanád Béla kötete is megkésett kötet, 1963-as jelzéssel, de való
jában 1964-ben jelent meg, és már lezárja a költő útjának egy szakaszát: leg
későbbi versei 1960-ból valók. Mindaz tehát, amit mondtam, erre a korai, rész
ben kezdő, első szakaszra vonatkozik. Csanád Béla maga is érezte, már ebben
a korszakában, a saját "kerekségének" valamiféle csömörét: kezdte széttörní
túl csiszolt formáit, zökkenteni túl ívelten dallamos zenéjét, érdesebbé tenni
túl lágy hangját (rnelyben itt-ott mintha Toldalagi emléke is Jdsértene); lehet,
hogy még nem elég bátran, nem elég nyers leszámolással tette, de már meg
tette. Talán segítette ebben Rilkével való találkozása; még inkább segíthetne
erősebb kapcsolata a versformálás modernebb mödjaíval. és a katolikus él
ménynek olyan, rnerészebb, keményebb változataival, amilyen egyrészt Clau-
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delé, másrészt Pierre Emmanuelé; és - részben példájukra - Urai V'ilágána:k
,,egzisztenciálisabb" tágítása. jóval a hangulati líra keretein túlra.

A Pacsirta szállj komoly kezdet, melyen azonban költője már túl van. A
harmóniából indult, s ez a legnehezebb: a harmóniából indulni; most könyör
telenül össze kell törnie ezt a harmóníát, hogy romjain, drámai küzdelemben
magával és anyagával, kivívja kíküzdie, élményben, "tartalomban" és for
mában, az új harmóníát,

Minden igaz költészetnek ez az útja: saját romjain épülni mírid magasabbra

(Rónay György)

SZlNHAZl KRONiKA. Az évad végén mutatta be a Madách Színház Ka
maraszínháza Miroslav Krlezsa: "Agónia" cfmű drámáját. A kis színház egész
évi műsorának legkiemelkedőbb darabja ez a fojtott l "vegőjű, elmét szívet
egyaránt megdolgoztató színpadi ballada. Nehéz is meqérten1.. miért il1/en későn

kerűlt sor a bemutatójára, nyári melegben, amikor régi iratlan szahál'II szerint
a könnyed?bb szórakoztatás a helyénvaló. Arról nem is be,~zph'e, hortu a hir
telen bekövetkezett évadzárás a megérdemelt kifutás lehetóspqét is elvette az
'igényes, ízzig-vérig irodalom drámától. A jövő évadna7e kell moAd alkalmat
adnia rá, hogya neves horvát író darabja találkozhasson közönségével.

Belső dráma az "Agónia", a lelkek drámá1a. Kűlső cst:!lekménye alia vn1l,
Szerkesztési módja ebből a szempontból Racine-éra emlékeztet. A szereplIlk
dialógusaiból, (amelyek nem is annyira dialógusok, mint inkább eg'llmás mellé
helyzet monológok) a színpadon kivűl le1átszódott és 1avnrészt régen elmúlt
események elevenednek föl egyetlen sűrített atmoszférájú estén. amelynek
vészes monotóniáját két fegyverdörrenés szakít,1a meg hatalmas felkiáltó ;el
ként. Mind a kettő egy életet olt ki és mind a két alkalommal maga az áldozat
húzta meg a ravaszt.

Lényeoében három szerenlője van a drámának: Lenhach bár6. a [eleséae,
Laura és Krizsovec ügllvéd. Űk hárman szerelmi hlÍromszöget is alkotnak, VPq
zt:!tük azonban nem ehből a banális hel'lJzethől adódik. A hnsza« évek elején
járunk, feltehetően Zágrábban, de mindenképpen olyan városban, amelu o
háború előtt a Monarchiához tartozott s aztán átkeriilt a iUOfJszláv k;rIH'lI,~áqhl1,

Lenbach báró, az egykori gárdatiszt, anyagilaq és erkölc.~Heg is tönkrement
ember. Züllés?, mint azt később Laura szavaiból megtudjuk, 1)oltaké1J'Pen már
1909-ben kezdődött, amikor kártyacsalás miatt kizárták a testőrséaből, bár to
vábbi következménye akkor nem lett a dolognak. Az új helyzetben azon han
végképp nem találta helyét, valami, lehet, hogy igaz, - lehet hogy, nem iaaz,
kémkedési ügybe is belekeveredett, ami miatt három évet börtönben is ült (ez
alatt szövődött a kapcsolat Laura és férje ügyvédje Krizsovec doktor között), .
most pedig lószakértőként tevékenykedik (ez az egyetlen dolog, amihez ért)
leginkább azonban a felesége nyakán ingyenélósködik, iszik és kártyázik. Laura
ugyanis jól menő divatszalont nyitott. Az asszony mégis, a végsőkig boldogta
lan. Szeretné az ügyvédhez fűződő kapcsolatát legalizálni. Lenbach azonban
nem hajlandó válni, (nem vallásos meggyőződésből, hanem családi hagyomány
ból, mint mondja), ugyanakkor állandóan adósságokba keveredik és ilyenkor
Laurát zsarolja, hol fölényesen, hol megalázkodva. Legfőbb fenyegetése, hogy
öngyilkos lesz, erre azonban sosem kerül sor, mert az asszony mindig előte

remtette a pénzt, egészen eddig az estéig, amikor ismét egy ilyen zsarolási,
kunyerálási jelenetre 'került sor. A telítettségig fokozódott gyűlölet és elkese
redés ezúttal nemet mondat Laurával és a félig részeg Lenbach elköveti vég·
zetes tettét: átlövi a saját szivét.

Laura megrendülés nélkül, szinte kegyetlen hidegséggel fogadja az ese
ményt, azt hiszi, most szabad végre és beteljesülnek álmai, de még az éjszaka
folyamán csalódnia kell. Az ügyvédnek nincs egyetlen emberi közvetlenségü
hangja a számára. Tudálékosan terjengős mondataival inkább a halottat men
tegeti és őt vádolja, és Laurának be kell látnia, hogy ettől a síma szavú, az
igazi énjét kenetes frázisok és ügyvédi fogalmazások mögé rejtő karrieristától
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semmit sem várhat. MásOdszor i3- dörren a pisztoly és ezuttal Laura esik össze
holtan.

Grand guignol-szerű történet, Krlezsa azonban hiánytalan lélekt<zni pontos
sággal vezeti végig. Minden sző, minden cselekedet a hősök alkatából, külső és
belső adottságaiból folyik. El sem tudjuk képzelni, hogy másképp is viselked
hetnének. Ugyanakkor nem valami sötét és könyörtelen fátum tragikus hor
dozói, mint a görög tragédiák hősei, -hanem egyszerűen ilyenek. Nem a sor
sukkal szembenéző, azt vállaló vagy ellen:? lázadó tudatos emberek, hanem
sokkal inkább társadalmi képződmények, egy meghatározott társadalom, vaOtJ
társadalmi réteg kreaturái. Lenbachnak világéletében elég volt a neve, a szár
mazása, a társaságban elfoglalt poziciója, hogy fenn maradjon. Sőt, ez a kisebb
nagyobb bajokon is mindig átsegitette. Valószínűleg soha nem tette fel magá- ,
nak a kérdést, hogy mivégre vagyunk a földön, még kevésbé azt, hogy ő sze
mélyesen mivégre van. Holott a tudatos ember volt valahol itt kezdődik. A maga
keretei között Laura sem 'Bokkal különb nála. Ö ugyan látszólag alkalmazko
dott a megváltozott helyzethez, de ezt csak megaIázó átmeneti állapotnak érzi,
és eszköznek, hogy visszaszerezze azt a langyos biztonságot, amit a hasonsző

rűekkel. együttélés jelent. Legalábbis illúzórikusan. Innen van ezeknek az em
bereknek kétségbeejtő talajtalansága. Nincs egyéniségük, csak társasági hova
tartozandóságuk. És paradox módon ezért olyan reménytelenül magárwsak.
Ezért nincs a dolgokra egyetlen emberi reakciójuk. Laurának a férjével foly
tatott, és a sürgősen szükséges kétezer dinár körül forgó kirws beszélgetés so
rán, leofőbb gondja az, hogy "meghallja a személyzet".

Krizsovec ügyvédet más fából faragták némiképp, de emberségéből ő sem
vizsgázik különben. Ö reálisabban látja, hogy a régi világot nem lehet vissza
hozni, viszont az újban akarja elérni azt, ami felé a régiben már oly sokat
ígérően elindult. Hogy mit érez, és hogy érez-e egyáltalán valamit, abból nem
!irul el semmit. És ha az iróval szemben hiányérzetünk támad valahol, akkor
itt, Krizsovec jellemrajzánál. Nem mintha nem lenne elképzelhető egy ilyen
örökké óvatosan fogalmazó, olaj simaságú, semmit sem kockáztató, de szívó
san célratörő, ellenszenves figura. De több tisztázást igényelt volna aLaurához
fűződő kapcsolata. Lenbach és Laura házassága konvencionális, társasági tákol
mány volt s a vele kapcsolatos felszínes érzelmek hamarosan elpárologtak. Az
üOyvéd és az asszony között azonban mégis csak volt oolami mélyebb érzelmi
kapcsolat. Kellett, hogy legyen az egyéniségének valami fogódzója, mert enél
kül nehezen képzeljük el az egész viszonyt. Ezt érezhette az író is, és talán
ezért írt a darabhoz, harminc évvel első megírása után, egy kiegészítő harma
dik felvonást, amelyet (minthogy az első Lenbacké, a második Lauráé) Kri.
zsovecnek szánt. A Madách Szinház Kamaraszínháza enélkül a kiegészítő fel
vonás nélkül, lényegében eredeti alakjában mutatta be a darabot, és igazat kell
adni neki, mert ez a pót felvonás, (amelyet Krizsovec úgyszólván végig beszél)
csak az eredeti balladai tömörségének rovására megy, anélkül, hogy a felve
tődő problémára választ adna.

Krlezsa szenvtelen tárgyilagossággal mutatja be hőseit. Nem mond és nem
is mondat véleményt róluk. Valójában azonban ezzel a hallgatással mond a
legtöbbet. Egy sajátos embertípust állít színpadra, amellyel nem tudunk együtt
érezni, nem tudunk a sorsával azonosulni, de döbbenetet és szánalmat vált ki
és gondolkodásra késztet.

A Madách Színház Kamaraszínházában jugoszláv vendég rendező, Bojan
Stupica, a belgrádi Nemzeti Színház művészeti vezetője vitte színpadra Krlezsa
darabját, konzseniálisan. Igaz, hogy könnyű dolga volt, mert három olyan ki
tűnő színészt kapott munkatársul, mint Ajtay Andor (Lenbach), Tolnay Klári
(Laura) és Bessenyei Ferenc (Krizsovec), akik tökéletes hitelességgel jelenítik
meg az író által elgondolt alakokat. Talán csak Tolnay Klári Laurája sikerült
egy árnyalattal gyöngédebbre a szerző intenciójánál. A kisebb szerepekben
Rákosi Mária, Ilosvay Katalin és Szabó Ferenc nyújtott az egész előadás ma
gas színvonalához méltó alakitást. A fordítás Csuka Zoltán és Vujcsics D. Szto
ján színvonalas munkája. (Doromb'll Károl'llJ



dpZÓMÚ\7tSZET. Jegyzetek képz6művészett trásokból, kiadványokr61. A
legszebb kiál1ítású francia rnűvészetí folyóiratok egyike, a Jardin des Arts
"Czontvary"~ról, azaz Csontváry Kosztka Tivadarról közölt hosszabb tanul
mányt, az áprilisi számban. A "Csontváry, az élő álomlátó" círnű esszét Marcel
Brion, a Francia Akadémia tagja írta, a legjelentősebb nyugati művészetí írók
egyike, az "Art abstraít" címűkötet, Braque-ról és Chagallról szóló szép köny
vek szerzője, Brion tanulmánya (amelyet 3 színes és 8 egyszínű reprodukció
kisér) ismerteti Csontváry életútját és főbb alkotásait, közöttük a "Mária kútja
Názáretben" és "A Madonna-festő" című festményeket, ..,... jelentős helyet je
lölve ki az európai művészet történetében a magyar mesternek. Örvendetes az
írás szokatlanul rneleg és lelkes hangja, hiszen a franciák - akiknek oly gaz-

, dag a saját művészetük- rendszerint szűkmarkúakszekták lenni az elismerés
ben, ha idegen nemzet művészéről van szó. Brion tanulmánya minden bizony
nyal jelentős lépés abban az irányban, hogy Csontváry piktúráját érdeme sze
rínt megismerje a külföldí művészetí közvélemény.

Ugyane folyóirat előző (márciusi) számának [órésze a 83 esztendős Pablo
Picassóval foglalkozik; két szobrász: Arp és Zadkine, az író Marcel Jouhandeu,
Vieira da Silva festőnő s mások méltatják a nagy művészt. Közli a szerkesztő

ség Cocteau rövid írását is Picassóról, amelyet pár nappal halála előtt vetet'
papírra a költő. Le Corbusíer, a világhírű építész, az újabb Picassó-képek kap
csán a -,következő egymondatos nyilatkozatot adta: "Picassónál sosincsen vesz
teglés". Raymond Escholier - célozva Picassó ma is fiatalos művészí munkál
kodására - e szavakkal köszönti a mestert: "Aki azt mondja: Pícassó, - azt
mondia evvel: Ifjúság ..." A cikkek mellett reprodukciók és fotók szerepel
nek, Pícassó életének és munkásságának különböző korszakaiból. A fényképek
között szerepel egy, amelyen a művész melett három közeli barátja áll: a költő

Reverdy, Cocteau és a magyar származású, a 20-,as évek óta Párizsban élő

kíváló fotóművész: Brassai, akinek a spanyol egyházi ünnepségekről 'készített
színes fotó-sorozata pár esztendővel ezelőtt jelent meg külön albumban, Henri
de Montherlant előszavával.

Torinóban áprilisban zárult a Gal'leria Civica d'Arte Modrena nagy kiállí
tása: ,,80 festő Renoirtól Kísling-íg", Oscar Ghez, neves genfi műgyűjtő kol
Iekcióját állították. ki;,a múzeum gyönyörű, 228 reprodukciót tartalmazókataló
gust adott ki ebből az alkalomból. Renoir, Sígnac, Vuil1ard, Utríllo, Marquet,
Lurcat, Max acob (a költő), Bissíére (az egyházművészetben is tevékenykedő

nagy francia festő), Van Dongen (az agg Fauve-mester) s mások munkái sze
repeltek a kiállításon (és a katalógus képtábláín), valamint a magyar Czóbel
Béla 'két vászna: egy protestáns lelkész portréja és egy női akt,' mindkettlő a
10-es évekből. Jólesett magyar művésszel találkozni ilyen ilusztris együttesben
és ilyen remek kiadvány oldalain,

A párizsi Charpentier-galéría École de Paris 1963 címmel nagyszabású ki
állítást rendezett a közelmúltban. A tárlaton pontosan 100 festmény szerepelt,
100 művésztöl - közöttük Roger Bíssíére-től, Dunoyer de Segonzac-tól, Pígnon
tól, Mattától - egy-egy kompozíció. A gyümölcscsendéletével résztvevő Czóbel
Béla mellett az 1929-ben született F2hér György volt a kiállítás másik magyar
művésze, "Meudoni tájkép't-ével, A katalógusból rnegtudtuk, hogy Fehér rövid
del a második Világháború után 'költözött Franciaországba, s ott - többek kö
zött - egy sorozat illusztrációt készített az 1944-ben hősi halált halt francia
író: Antoine de Saint-Exupéry munkáíhoz,

"Svájci művészet a xx. században" címmel nyílt nagy tárlat a Lausanne-l
Szépművészetí Múzeumban; a kiállítás felvonultat ja a kis köztársaság legelső

rnűvészeit, Hodlertől kezdve Paul Klee-n és Sophie Taeuber-Arp-on át Alberto
Giacometti szöbrászíg, - re~istáktól és poszt-Impresszíonístáktől a szűrrealís

tákig és absztraktokig. A díszes kiállítású katalógus átlapozása során kitűnt,
hogy igen sok prominens svájci művész alkot vallásos ihletésű, ill. egyházi ren
deltetésű műveket, így Marcel Poncet, Hans Stoeker, Louís Scutter és mások

A Gondolat kiadónak abban a sorozatában, amely a különböző irodalmi
művészeti irányzatokat (barokk, klasszicizmus, futurizmus stb.) ismerteti, adták



ki Koczogh Akos tanulmányát az expresszionizmusról, érdekes dokumentu
mok és szerenesésen kiválasztott irodalmi szemelvények kíséretében. Koczogh
írása nagy tájékozottsággal vizsgálja az expresszionizmus gyökereit, amelyek
részben az írodalom- és művészettörténet távolabbi múHjába Grüne
wald, Greco) részben az első világháború 'körüli, vajúdó poligám társadalom
talajába nyúlnak bele. A kis könyv bemutatja az expresszionizmus folyóiratait,
korífeusait, a többi avantgardista rnűvészetímozgalommal való érintkezési pont
jait, legnagyobb képzőrnűvészeit: Kokoschkát, Franz Marc-ot, Rouault-t Souti
ne-t, Barlach-ot. Kokóschkával kapcsolatban a kevésbé tájékozott magyar 01
vasót 'bizonyára érdekelte volna, hogy a rnester egyik iifjúkori főműve, a bibliai
tárgyú "Veronika" magyar rnagángyűjteményben,ill. rövid idő óta a Szépmű

vészett Múzeum falán függ. Melléfogás a könyvben, hogy Le Corbusier-t a
.Bauhaus" egyik vezetőjének nevezi a szerző, (44. és 84. old.) Le Corbuster-nek
semmi néven nevezendő köze a Bauhanshoz nem volt, sőt az ő egész építészeti
szemlélete merőben más, mínt a Bauhaus vezetőjéét a kissé hideg, száraz Gro
píusé, A ll. old.-on Koczogh az "angol Stephenről" ír, aki "magát a 40-es évekíg
marxistának vallotta". Valószínűleg nyomdai hiba folytán az egyik Iegnagyobb
élő angol Iírikusnak és esszéistának éppen a vezetékneve sikkadt el: Spende1'.

Ferenczy Béni munkái Székesfehérvárott. Ferenczy Béní az a mayar
művész, akit míndenki mélyen szeret és nagyon tisztel. Igy volt ez 1956 ősze

előtt is, amikor a mester még egészséges volt, s a szívek mégjobban vele érez
nek, rníóta tart nehéz betegsége. Rossz szót róla - tudtommal - nem írtak le
(kivéve a Magyarok círnű - egyébként kitűnő - folyóirat ,1946. áprilisi szá
mában egy akkor ifjú műítész hányaveti vélekedését); kevés magyar rnűvész

nek jutott ki az őszinte, osztatlan rokonszenvnek oly foka, mint neki. Kállai
Ernő - aki pedig elsősorban a legmerészebb avantgarde-törekvéseknek volt a
híve - egy beszélgetésünk alkalmával (nem sokkal halála előtt) a legnagyobb
rnéltánylással emlékezett meg Ferenczy Béníről. s az a tv-rendezőnő, aki az
elmúlt hónapokban a Ferenczy-kisfilmet tké5zítette, meghatva mondotta el,
mekkora emberi példa volt számára a mesterrel való megismerkedés, a vele
való együttlét a film forgatása idején. Hány magyar író és költő vallott róla
versben, cikkben, tanulmányban: Kassák, Illyés, Hubay Miklós, Toldalagi Pál,
Jánosy István, Somlyó György, Pili.nszky János, Nagy László, Görgey Gábor,
Juhász Ferenc ... A toll legjobbjai rnindenkor közel érezték magukhoz e nagy
szobrászt és rajzolóművészt, nem utolsósorban emberi lénye: kedvessége, szel
lemi előkelősége, egyenessége, jóbarát-volta, íróníkus, csendes humora, átfogó
műveltségemiatt. Ez utóbbi vonásáhozcsak egyetlen - kevéssé dsrnert ~ ada
lék: Magyarországon még dgen-Igen kevesen ismerték Graham Greene "The
Heart of the Matter" című hatalmas regényét (magyarul azután "A kezdet és
a vég" címmel adták Iki), - ő már 1950 körül nekiült és szabad óráiban le
fordította magyarra.

A székesfehérvári I. István király Múzeumban (Magyarországnak a pesti
Nemzeti Szalón lebontása óta egyetlen megfelelő kiállítási helyiségében) Kovács
Péter muzeológus által rendezett kiállítása, egy-két régebbi munkáia mellett,
újabb alkotásait, főleg rajzatt és akvarelljeit sorakoztatta fel. Természetes,
hogy a balkézzel készült rajzok (Ferenczy Béní jobbja hét és fél év óta 'béna)
nem oly érzékien, artisztíkusan szépek, mint az 1956 előttiek ... De amit Fe
renczy Béní - amikor lesújtott rá a féloldali bénulás - elveszített ; a vá
mon, azt - hogy a régi szólásmódot megfordítsuk - megnyerte a réven, At
szellemültebbek, nemesebbek, biblikus hangulatot lehelőbbek már nem is le
hetnének ezek a szelíd, tiszta, a lélek megtörhetetlenségéről valló alvarellek
és rajzok, reszketeg, imbolygó kontúrjaikkal. A hetvennégy esztendős, testi ere
jében megfogyatkozott Ferenczy Béní székesfehérvári munkáínak láttán az öreg,
beteg Arany megindító sorai jutnak eszünkbe: "A lantot, a lantot szorítsd kebe~

ledhez ... Ujjad valamíg azt pengetheti. - vígaszt bús elme talál. ..."
Figurális rajzai, egy-két tája és állat-ábrézolásaí mellett mily emlékezete

sek virágcsendéletei! "Béni, hol gyűjtötted ezeket a csokrokat? (Pilinszky Já
nos cíkkéből, "Új Ember", 1964. május 24-d szárn.)

(Dévényi Iván)
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Z!:NEI JEGYZETEK. (Tamds Alajos: Missa fuventutfs.) Tam&
Alajossal történt utolsó beszéIg :tésünk alkalmával megemlítettük aszerzó. új
tervét, egy gyermekeknek szánt rövid mise-kompozíció gondolatát. Azóta az
új misét már be is mutatta a Kapisztrán Gyermekkar és Gyermekzenekar a
szerző vezényletével. (lj alkotás - elsó hallás után - ritkán kavar fel ilyen
ellenkezésekei, ritkán vált ki ilyen viharokat. Sokan felháborodtak: templom
hoz és imádsághoz nemillónek nevezték a misét. Mások viszont a legnagyobb
elragadtatással hallgatták a művet s "vándoroltak" sz irte a fóvárosban, csak
hogy mindegyik előadásán jelen lehessenek. S már ebből is nyilvánvaló, hogy
a Missa iuventutis túlléPte szerzője szándékát: nemcsak a gyermekek és az
ifjúság miséj:? lett, hanem mindnyájunké.

A legmodernebb egyházzene szerteágazásának, fejlődésének nyomon kö
vetése szinte lehetetlen, kilátástalan feladat. A szakkönyvek a XX. század
második feléhez jutva nem sorolják fel a különböző iskolákat, sem az alko
tásoloot, inkább a hallgatókban keltett szubjektív érzések szerint jellemezik
és csoportosítják a legmodernebb alkotásokat. Alfred Colling például (Histoire
de la musique chrétienne, a "Je sais - Je erois" sorozatban) a szmtzene ér
teIméül és céljául az öröm gondolatát jelöli meü.. S Tamás Alajos ha másfe
lől is, de ugyanide jutott. Miséjének alapeleme a vidámság, öröm és optimiz
mus. Az egész kompoZÍciót éltető, lüktető táncritmus is ezt a gondolatot su
gallja. A szerző ugyanis, jóllehet miséje a legmodernebb hangszerelésű, a ba
rokk mesterektől, elsősorban Hiindeltől is tanult, s ugyanolyan bátorsággal
használja föl a kor legküZönbBzőbb táncel:meit, mínt nagy elődje tette. A ki
lenc tételes mise mindegyik része más és más tánccal ujjongva magasztalja
Istent. A latin szöveg is leegyszerusödik, alkalmazkqdik a gyermeki haszná

.lathoz. Nem költői remeklés, de nem is kell, sőt nem is szabad annak lennie.
Aki azonban ezt a szöveget hittel ~s átéléssel énekli, az bizonyára megérzi a
benne kifejtgtt gondolatok nagyságát. (Idézem ízelítőnek az Introitus egy
részét: tn' sZÍvem az Urat áldjad, I szent zene hangjai szállnak, I itt van az
ar, alleluja, I itt van az Úr, kopog nálad, I szívünkbe száll, alleluja stb. Ez a
példa is mutatja, hogy a szövegben nincs "semmi különös". Mindazonáltal a
maga puritán tömörségével nagyon közel állhat a gyermekekhez. Olvasóink
közül is bizonyára sokan emlékeznek még a régi Cecilia-misére, amelyet kép
ről lehetett megtanulni, s olyan bájos szövege volt, hogy némelllik részét máiD
sem ffllejtettem el.)

Az Izráelben tett út termékenyítő hatása elsősorban a ritmus és az ilt6
hangsterek gazdag kombinációján érződik. Nyilván a hires Kongói mise ts
éppúgy szerepet a Missa iuventutis mintái között, mint Duval atya kísérletet.
Oriási hibába esnénk azonban, 'ha eklektikus elemei felől közelítenénk meg a
misét. Tamás Alajos ugyanis tudatosan eklektikus, nála ez nem gondolatsze
génység, hanem a z"!neirodalom eddigi eredményeinek kísérleti szintézise. Gre
gorián? - A Missa legszebb része, az Ave Maria emlékeztet rá és kölcsönöz
kifejező eszközei ből. Klasszicizmus? - Hallgassuk meg a Gloriát és a mélyén
ott érezzük Mozart leszúrt tisztaságát. Modernség? - A bevezető Introitusnál
keresve sem találunk jobb példát. S mindezek mellett még ott lüktetnek a
magyar népdalkincs és népi ritmus legszebb hagyományai, s talán éppen ezek
nek köszönhető az a tündéri lebegés, amely jellemzi az egész misét. A magyar
néphagyomány sok olyan táncot ismer, amely a természetfölötti világot ma·
gasztalta és ismer olyan mondókákat és versikék:t, amelyek gyermeki egll
szeruséggel fejezik ki egy-egy nagy ünnep hangulatát. Nos, közvetlenül ebből

az ősi néphagyományból sarjadZÍk a Missa iuvertutis alapeszméje s a modern
zenei effektusokegyben azt az ősi hagyományt is modernizálják.

Az ütőhangszerek egész sora szerepel a mise kíséretében (s ez már az .egy
házzene formai kötöttségeinek tudatos fellazítására is utal), ki"!melkedő he
llletkap azonban a tamburica és annak hosszabb szólója. Egy bajai kislány
játszik a hangszeren - elképesztő virtuozitással. A többiek is kitesznek azon~

ban magukért ! trezni, hogy örömmel és lelkesedéssel muzsikálnak, hogy átélik
az egész misét és hangulatát. (Ez egllben válasz a mise kárhoztatóinak is.) Az
Inekkar azonban egllelőre túlságosan magának 8nekel, nem fordít gondot a2



értheM szc'.ivegmondlisra,' pedig a betétek'n~l nagy szilkség lenne.
,,Mlisfelé próbálkozom" - mondotta keleti útja után Tamds Alajos. A

Mf.ssa iuven:tutis azt mutatja; hogya "másik" út - jó út.

.(D v o r z s li k S t a ba t M a t e r e a M A V S z imf ó n i k u s o k k a l.) Az
évad egyik utolsó hangversenye volt, kimeritő hőségben, mindazonáltal rend·
kívüli érdeklődés mellett. És ez a fokozott figyelem azt mutatja, hogy a MAV
Szimfónikusokfnár túlnőttek azon a bizonyos körön, feladatuk immár nem
csupán a zene népsz:TŰsitése, hanem emellett kiemelkedő előadásokkal kell
fejleszteniük a közönség zenei ízlését. S ha a Pécsi István vezette Dvorzsák·
hangverseny nem f.s volt ilyen kiemelkedő zenei ünn~p. a "nagy e16adásqk"
lehetősége - hála Lukács Miklós hozzáértésének és tudásának - megvan az
együttesben.

"Inkább meghalnék, semhogy még egyszer végigüljem" - írta a The
World hasábjain Bernard Shaw Dvorzsák Requiemjének angliai bemutat6jc
után. Dvorzsák egyházzenei művészetéből három alkotás, a Stabat Mater, a
Szent Hedvig oratórium és a Requiem emelkedik ki. Az él~snyelvű Shawt el
sősorban az bosszantotta, hogy Dvorzsák a Requiemet megrendelésre írta, hoJ
ott idáig - ezerinte - nem süllyedhet egy zeneszerző, legfeljebb egy temet·
kezési vállalkozó. Shaw nyilván a Stabat Matert sem részesítette volna elné·
zöbb bírálatban, s mint sok más esetben, most sincs egészen igaza. Mert 8z~k

a művek Dvorzsák alkotó munkásságának kiemelkedő darabjai, nélkülük sok·
kal szegényesebb l:;ne a romantikus egyházi zene története. Ezekben valósul
meg talán először a romantikus és népi, valamint a vallásos ihletés sikeres
szintézise s közülük is tal-án éppen a Stabat Materben a legteljesebben és leg·
hitelesebben.

A Stabat Matert aránylag fiatalon komponálta Dvorzsák, éppen azokban
az esztendőkben, amiTcor zeneszerzői pályája töretl:mül ívelt fölfelé. Mintá;1Q.
elsősorban Perqolese hasonló alkotása lehetett és nem maradt érzéketlen a
német romantika ösztönzésével sz~mben sem. (Elsősorban Brahms hatására
gondolunk.) Ezeket a behatásokat azonban szerencsésen egészíti ki a cseh nép
zene és Smetana inspirációja. Alapt6nusa végletesen romantikus, az egyéni
érzelmek sz~nvedélyesen és parttalanul áradnak a műben, ám a mélyebb ze
nei rétegekben megérezhetjük a kollektivum érzéseit is. Azokban a tételekben,
amelyekben Dvorzsák szabadjára engedt2 romantikus ihletését, azokban érezni
csupán valamelyest hosszadalmasságot és túlirtságot. A szigorú, temperamen
tumosabb karmester azonban könnyen feledtetheti ezt a mozaikszerűséget és
egységessé formálhatja a művet. (Jó példa erre Vaclav Talich közismert, ki
tűnő lemezfelvételz.) Pécsi István sajnos a részletek kidolgozására ügyelt in
kább, s el is veszett a sok apróság kiemelése közben az egységes mondanivaló...
Noha' sok leheletnyi finomságot hozott felszínre, a tempót annyira l~fékezte,

hortll a mű egyre érdektelenebb és unalmasabb lett. Azok, akik Dvorzsák al
kotását a romantika egyik csúcspontjának vélték, keservesen csalódtak. Pedig
Pécsi is igy:kezett romantikusan tolmácsolni a Stabat Matert, ő is kihozott
volna belőle minden érzelmet, csak éppen az egész értelmezéséről mondott IQ.
A modern oratórium-elképzelés az ő tolmácsolásánál sokkal izzóbb és élőbb,

szinte a reveláció et'ejével ható. A zznekar jó átlagos teljesítményt nyújtott, a
F6városi Énekkar ennél sokkal rosszabbat. Ez a kitűnő kórus nem is olyan
régen emlékezetes előadásokkal gazdagította az oratórium kedvelőit (Mozart:
Davidde penitmte, Requiem) s most szomorúan hallottuk fegyelmezetlen s ki
egyenlítetlen szólamait. A szólisták közül ebben a műfajban is kimagasló tel
jesítményt nyújtott László Margit és Réti József, megbízhatóan, időnként szé
pen énekelt Barlay Zsuzsa és Jámbor László, bár az utóbbi néha túlságosan
belelendült. Végezetűl: reméljük, hogy e kevésbé sikerűlt próbálkozás után
jövőre f.smét hallhatjuk Dvorzsák művét - sokkal jobb előadásban.

(C.sáth Géza, a zenekritikus.) A napokban jelent meg A va
rázsló halála eimmel Csáth Géza válogatott elbeszéléseinek gyűjteménlle, Illés
Endre élménllsZZTŰ bevezetésével. A Budapesti Napló majd a NlIugat nagysze
ra novellistája egyike t70lt (I legkiemelked6bb zenekritiku,oknak. Nterf'll zene-
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kritikust működésének volt közvetlen folytatója, ó is esszéket. kis mest'!rmfl
veket írt, és szakkritikáiban mindig érezni ·az irodalmár biztos itéletét. Leg
szebb tanulmányait a Modern Könyvtár adta ki. Ebból a válogatás ból termé
szetesen még hiányoznak a Bartókkal foglalkozó írások. Csáth Géza elsők kö
zött ismert] fel Bartók eredetiségét és tehetségét. Először mondott őszinte bí
rálatot Erkel Ferencről s ezek a sorai azóta is igazak. ("Zenéje nem hat reánk
klasszikusok frisseségével és örök-ifjúságával, de érdekes, egészséges, nemes
muzsika. Azt hisz om, ezt az itéletet a következő százesztendő..sem fogja meg
változtatni.") Bírálataiban néha meglepő analógiákra utal (Bartók - Vörös
marty l. Világ 1911. II. 14.), de ezek is igaznak bizonyultak. Számára -a mu
zsika örök eszmény volt, s nagy kár, hogy egyéni tragédiájában a szeretett
zene sem tudta megvigasztalni. Bachról írott sorait idézem befejezésül, ezt a
páratlanul szép és b:nsőséges vallomást: "A világ megidegesedett, elrontotta
a gyomrát, kigyógyult, megöregedett és újjá készül születni, de Bach muzsi
kája ifjú, mintha ma irta volna. Ez az örökkévaló Muzsika. A Muzsika."

(Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. Megértettem azokat a nézőket, akik ajkukon té
tova mcsoly-félével hagyták el a fiLmszínházat. Fellini új filmje, a 8 és 1/2 vi
tathatatlan remekmű, formanyelve. [elzésrendszere azonban annyira újszerű

és szokatlan, hogy bizonyos elmélyülést kíván a nézőtől. Teljes hatását csak
napok múlva fejti ki, amikor visszagondolunk a látottakra. ha megemész-tet
tük sokrétű mondanivalóját. Az emlékezés vászmán újrapergetett képek már
krístálytíszták s akkor értjük meg igazán, hogy mindezt ilyen érz-ékletesen
másként nem is lehetett elmondani. Igen, valljuk meg, nehezen hozzáférhető

alkotás - mínt minden remekmű.

A nagy rendező-író keresve sem kereshetett volna fiLmszerűtlenebb té
mát; filmjének alig van cselekménye, a történések nagyrésze lázálomszerű ké
pek sorozata, melyek bár szervesen a külvílág eseményeihez kapcsolódnak,
mégis külön, önálló életet élnek. A belső világot vetítik elénk, egy alkotó rnű

vész lelkét, vívódásait, amint színte szemünk láttára győzi Ie az "anyag el
lenállását" s krístályosítja ki az elképzelések oldatából a művet. Misem ter
mészetesebb tehát, hogy ehhez új és merőben szokatlan jelzésrendszert kel
lett felépítenie, a gondolatit, a majdnem teljesen absztraktot kellett vízuálíssá
tennie, a film nyelvére transzponálnía, Mielőtt ennek a jelresrendszernek elem
zésére térnénk, kíséreljük meg legalább a darab történeticsontvázát összeál
lítani, amire a mondanívaló felrakható, hogy végül előttünk álljon az ember,
a rnűvész, a hús-vér valóság, aki önmarcangoló igazságkeresésében mélyen
leás emlékei iszapjába s onnan kísérli meg felhozni a megigazulás igaz
gyöngyét ...

A "híres rendező" sehogysem boldogul új filmje témájával. Idegei már
csaknem felmondják a szolgálatot, orvosai pihenést tanácsolnak. Egy elő

kelő gyógyfürdőbe vonul, ám az élet elől nem sikerül megszökníe, Utána jön
a dramaturg, a producer, akik már türeLmetlenül váI1já:k az újabb mű e1ké
szülését, hiszen együtt a stáb, állnak a díszletek, mínden elvesztegetett perc
súlyos összegbe kerül a pénzembereknek. Utána jön a szerető, aki szeretné
összekőtnd a kellemeset a hasznossal - az együtt eltöltött órákat rnellesleg
arra kívánja felhasználni, hogy Guido, a rendező, jobb állást szerezzen fér
jének. Megérkezik a filmsztár is, türelmetlenül követeli szerepét s közben
azon igyekszik, hogy közeli kapcsolatot teremtsen a rendezővel. Guido két
ségbeesésében lehívja feleségét, érzi, hogy szüksége van rá, noha jelenlétével
előreláthatólag csak fokozni fogja a bonyodalmat. Az asszony, intellektuális
tipus, finom idegrendszerévelráérez az igazságra, annak ellenére, hogy Guido
mesterien hazudik. Mikor végre kettesben maradnak szemébe vágja: hogyan
akarsz emberek számára igazságokat mondaní, amikorma,gadban sem tudsz
rendet teremteni, nálad a hazugság és a valóság annyira eggyé olvad, hogy
senki nem ismerheti ki magát benned. ~n sem, pedig én a feleséged vagyok ...
A rendező lelkében megindul a folyamat, a kimondott sző felkelti szégyenér
zetét, eltunyult lelkiismeretét II rávilágit az ellentmondások okára. Már csak



a nyitját kell megtalální, azt a pontot, ahoí élete utat tévesztett, ahol eljegyez
te magát a hazugsággal, ahol elveszett bátorsága. Hazudni ugyanis végtére
annyi, rnínt gyávának. lenni ahhoz, hogy az igazságot ki merjük mondaní.
Guido módszeresen keresi ezt a pontot. Megelevenedik gyermekkora, felötle
nek a pubertas-kor első szekszuális élményeinek freudi képei: a dada, akiben
először látta meg a nőt. Ezzel a képpel nem tud mit kezdeni, folytatja tehát
a nyomozást. Felesége csókja felidézi benne édesanyja 'képét - Oedipus]
komplexum? Vagy talán feleségét is már csak anyjaként szereti? A megol
dást végre a késői karnasakor egyik emléke adja meg. A kiöregedett, félig
idióta prostituált, aki a rikácsoló grammodon éles hangja mellett pár líráért
érzéki irumbát vonaglott a bámuló kamaszoknak ... és a nevelők annyira em
lékezetes rajtaütése. A büntetés, a megalázás, a paptanárok zord szavai: ez
a nő maga az ördög! Igen, ez a nyilvánvaló pedagógiai hiba jelentette a for
dulópontot. Most már vonzotta az "ördög", tudatossá lett a bún, s a szembe
fordulás. Ettől kezdve ösztönszerűen építi hazugságra az életét, hogy elkerülje
a 'bonyodalmakat, a büntetést, a: következmények vállalását ... Kiutat keres,
megismerkedik a bíborossal, az egyszerű igazsággal azonban, amit az agg fő

pap hangoztat, nem tud mit kezdeni. Az elmúlás gondolata elől még mindig
az érzékek narkotikumába menekül. Lelkében tovább kavarognak a víziók,
lázálmában hárembe gyűjti rníndazokat a nőket, akik keresztezték életútját
és ebben a háremben ott a felesége is, aki míndnyájukról gondoskodik, főz,

mos, takarít, s elnéző mosollyal uralkodik a képtelen örületen. A megalkuvás
igénye sugallja ezt a képet, annak a vágya, hogy ne kelljen tovább hazudnia.
Ahhoz ugyanis még nincs elegendő ereje, hogya felismerést, a tudatosított
gyávaságot legyőzze, hogy szembeforduljon önnön gyengeségével, a hazug 'Vi
lággal, az elegáns ürességgel. mindazzal, amit tőle a prodúcerek és a rajon
gók várn1lJk... Kétségbeesetten húzza az időt, úgy érzi, hogy agya megkásá
sodik, hogy nincs rnegoldás, hogy a bukás elkerülhetetlen mínd erkölcsileg,
mind pedig művészíleg. A publicitás, a sajtó sarokba szorítják, igen, ezt kellene
tenni, bebújní az asztal alá, levonni a végső következtetést, elővenni a revol
vert. S akkor, amikor már látszólag mínden összeborul, hirtelen megvilágosodik
elméje. Felemeli rendezői szócsövét, körbeállítja élete mínden szereplőjét és
egy. fura cirkuszi zenekar kíséretében - melynek kis fuvolása önmaga gyer
mekkori mása - táncot lejtet velük. Maga is beáll a körbe feleségével együtt:
kész a film. Előttünk a mű, egy ember élete, aki felismerte a megdöbbentő

igazságot: korunkat az egyetemes hazugság uralja, gyávák vagyunk az igaz
ság kímondására, ezért kaosz az életünk és ezért szánalmas cirkusz mínden, a
szerelem, a házasság, a pénzhalszázás és a formális vallásosság egyaránt. Szá
nalmas cirkusz, s a porond köréből csupán egyetlen egy alak válik ki,mintegy
elkülönülve a többitől, a fehér jelmezben fuvolázó kisfiú, akinek majd míndent
újra kell kezdenie, aki majd megigazultan más utat követ.

Döbbenetes képpel indul Guido élete. Egy aluljáróban elakad a forgalom, a
trafiic-jam, a forgalmi dugó nem akar oldódni s az idegtépő várakozás víziókat
.szabadít fel a zaklatott lelkű rendező Iehkéből, Kocsija megtelik füsttel, két
ségbeesetten próbál kijutni belőle, ám az ablakot nem sikerül bezúznía, közel
áll a fulladáshoz, Ajulásba 2uihan, s a Jázálom lázálmot szül, a kép míntegy
metasztázísa az előzőnek. Sárkányként repül a tenger felett szédítő magas
ságban, ám csakhamar mélybe rántja a bokáiára kötözött kötél. J!:rzékletes
kívetítése ez annak a lelkiállapotnak, arnikor valaki önnön problémái ködéből,

fojtogató atmoszférájából képtelen szabadulni, SM vágya! esettleg magasba
lendítenék. akkor meg a kegyetlen valóság szegi szárnyát. Ez az indító jelzés
szinte sínre teszi a nézőt: olyan képek sorozatát látja, amik nem történéseket,
hanem állapotot, hangulatokat jellemeznek. Ez a szímbolika végigvonul a fil
men. Víziók és realitások szinte a lélegzés üteméhez hasonlóan vált,ják egy
mást. Ez az ütem a kettőt teljesen egybernossa, .e,gyetlen élő valósággá alakít
ja. Minden kétértékű: a valóság lázálorn, s a vízió valóság. Valóság az ele
gáns fürdőszálló, ám a gyógyhely gőzfürdőjében egyszer csak felvillan a vízió:
míndenkí fürdőlepedőben sétál a dramaturg, a producer, a vendégek és a: sze
replők, .a bíboros épp úgy. mint 6 frivol dámák. Mert míndenkí beteg, aki



gyógyításra szorul, A gózpárában együtt fól az egész társadalom. A romrrtálótt
beton erőd a tengerparton, ott, ahol a hústoronykövérségű eszelős nő táncol, épp
oly fontos szereplője a filmnek, mínt a végjelenet fehérruhás kisfiújának ke
zében a fuvola. Alázálmok logskája szükségszerűvé teszi, hogy nemcsak a
személyek, hanem a tárgyak ts játsszanak, hogy egy fal, egy temetői díszlet,
ahol a szülők megelevenednek, s ahol később Guido egyik szerelmével mereng
a holdfényben, szerves részeivé váljanak annak a megfogalmazhatatlan valami
nek, amit úgy nevezünk: belső élet.

A film éles bírálatot mond a világról, nem kimél senérit és semmit. Szán
déka tiszta és tiszteletreméltó és ennek érdekében határesetekhez nyúl; oly,kor
a vallási formalizmusban véli meglelni a bajok okát, abban a szemléletben,
mely gyakran túlzott jelentőséget tulajdonít apró híbáknak, s ahelyett, hogy
a felvilágosítás eszközével élne, szükségtelenül nyúl az elrettentéshez. Felli
nit általában katolikus mávészként tartják számon s erre ezzel a legújabb
művével sem cáfolt rá. Nagy jelentőséget tulajdonít tehát az előbbieknek,

filmje fordulópont ját is erre építi, mert hisz az egyházban, s mert úgy vélí,
hogy akík ezt a formalizmust gyakorolják, nem a helyes uton járnak. Prob
lematikája tépelődő lélekre vall, szinte bibliai erővel reverálja a hazugság
minden formájának romboló voltát. Műve ennek ellenére sem lehangoló, hi
szen szímbolikusan túlmutat a földi léten, s ott keres megoldást. GysIló
ságunk ugyan olyan tényező, amelyik minduntalan elgáncsolja a legjobb szán
dékot. is, ám a kis fuvolás, a fekete köpenyes kamasz tükörképe, a bűneitől

szabadult, a megbánásban rnegtísztult, az igazságokat felismert lélek jövőjé

re igyekszik rámutatni. Arra, hogy amit gyarló voltunk földi életünk során
megoldani nem tud, az majd a túlsó parton, a transzcendens válágban az igaz
ság fényénél kizárólagos értelmet nyer.

Ezért feledhetetlen a végjelenet. mert olyan magasságokat nyit meg előt

tünk,. olyan fényszórók sugarkévéje vetül ránk, aminek világánál birtokunkba
jut a tisztánlátás, részesei leszünk az igazi katarzisnak. Bátran mondhatjuk,
hogy ezt Fellini előtt ilyen nyilvánvaló bizonyossággal még egyetlen fiLmren
dezónek sem sikerült elérnie. (Bittei Lajos)

A THEOLOGIAI SZEMLE A VIGILIAROL. A "Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsa" által kiadott -T h e o t o g i a i S z e m l e ez év március
áprilisi számában S z é n á s i Sándor külön cikkben foglalkozik a Vigilia
1963-as évfolyamával. A tanulmánynak is b2íll5 irást egész terjedelmében
közzé is tesszük, mert meggyőz6désünk, hogy olvasóink a miénkhez hasonló
felfigyeléssel fogadják. Nemcsak a jólesd elismerés miatt, amellyel ct szerző

törekvéseinket kíséri, hanem mert mindannyiunkat köz?lrdl érdekelhet, hogy
mi az, amit protestáns testvéreink elsősorban értékelnek és méltányoJnak
katolikus oldalon. Ime a cikk:

Amikor a színvonalas római katolikus folyóirat 28. évfolyamáról be alm
runk számolni, az első szó a kegyeleté: ez az év ragadta el az élők sorából
Sík Sándort, aki tizenhét éven állt a lap élén. A Kossuth-díjas nyugalmazott
egyetemi tanár, a neves katolikus költő és drámaíró, piarista rendfőnök sze
mélye már magában véve is biztosíték volt a Vigilia állandó művészí színvo
naláról és tartalmasságáról. "Amíg velünk volt, ó volt a biztonság" - rnon
dotta temetésén Alb:rt István, a piarista rend első asszisztense. "Úgy állt kö
zöttünk. mint óriási torony, amelyben zengett a harang, kegyelmes szívének
nagyharangja, és zengte-bongta felénk szerető mély anyamadár-szerelmét, s
az Istenség örök titkait, hogy felcsengetett rá boldog rezzenéssel aprócska
ember-esengetyűszívünk"(683. 1.). Tudjuk!, hogy ez a szív a földi élete SOI"é.n
soha sem vált "elnémult háranggá", míndíg a szépség és igazság hirdetője ma
radt. Ezt bizonyítja az a Köszöntő, amelyet baljóslatú időkben Radnóti Mlklós
irt Sík Sándor 50. születésnapjára:

Egy költőt űnnepeltek itt,
ki Kris;:tust kiált, mikor
a:J erŐIt u megtÖ11e már ct PnSÖO,



• b4rdny helyett a /arka.lt hirdeti
s kemény Bkl6re oaazke Európa.

Nevelői nagyságának Ortutay Gyula és Tolnai Gábor cikkei álUltanak mél
tó emléket. Azt pedíg, hogy mi a jelentősége a ;nagyar egyháztörténelemben
és szépírodalomban, a Vigilia 1964. ,januári emlékszáma próbálja fö1mérni. Itt
Mihelics Vid, a szerkesztő-utód hódol a nagy előd emlékének, "Amire törek
szünk" címmel. Sík Sándor nyomába lépve akarja megvalósítani a folyóirat
programmját, hogy az "tőle telően elősegítse az okos és felvilágosult gondol
kodást, a türelem és szeretet tanúsítását, a maximális megfelelést azokra a
várakozásokra. amelyeket az előttünk és köröttünk játszódó társadalmi és tech
nikai változások támasztanak magyar népünk és a nagy világ irányában".
Ohmacht Nándor "Sík Sándor rejtett vonásai" címmel a szerzetes belső, lelki
világát rajzolja meg. R6nay György, a jeles esszé-író "Emlékeim Sík Sándor
ról" címen írt irodalomtörténeti jelentőségű cikke az olvasókon túl a remélt
SJlk Sándor-kutatót tartja szemelőtt. Ugyanő ír alapos recenziót Sík Sándor
,,Áldás" c. új verseskönyvéről. amelynek gondja még utolsó napjaiban is fog-

. lalkoztatta. Csanád Béla pedig versben állít a költőnek emléket:

az őrült fegyverek közt Orjeuszkém
békességet varázsolt énekem.

Hálaadással jegyezzük föl, hogy SOt Sándor "harangszava" túlszárnyalt a
felekezeti és világnézeti falakon, mert mélységes humánumot, örökkévaló szép
ségeket és devalválódásra nem jutó értékeket hirdetett ...

Visszatérve a folyóirat 1963. évfolyamára, hadd emlíltsűk föl azt az öt
jellegzetes vonást, amelyik a mi szívünkhöz is szól. Ezek:

l. Az olvas6k eligazítása a valóságos magyar életben. Elismerőleg kell meg
állapítanunk, hogy ezeknek a cíkkeknek megfogalmazása míndig eleven, frá
zismentes és érdekes. (Egy pár cím: Horváth Richárd: Szellemi tágasság; Hi
tünkkel a dolgok új rendjében; Tóth János: Aprilis 4-ének örök mementója;
Erd:y Ferenc: Karácsonyi békességet l), míg a protestáns cikkekben - és po
litikai lapokban is - néhol jelentkezik a sablon kísértésa. E témakör számára
gazdag anyagót kínált XXIII. János pápa békeenciklikája is. Mindig friss
Mihelics Vid folytatólagosan írt "Eszmék és tények" c. rovata. Egy helyt
Chenu, nagynevű francia teológus békeelőadását ismerteti. Ez a nyugati hit·
tudós is teljesen a realitás talaján mozog fejtegetéseiben: "Nincs két béke 
jelenti ki -, nincsen ,Krisztus békéje' egyfelől, és a ,politikai' béke más
felől. A béke természeténél fogva politikai valóság, mert ha nem az, akkor
tartalmától megfosztott szö csupán... Igazság csak akkor lesz belőle, ha be
lép az emberi csoportok politikai viszonylataiba, ha konkrét módon testet ölt a
Iegkírívóbb nézeteltérések szövevényében, ha kifejezésre jut dialógusban szer
ződésekben, strukturákban. Ha nem, akkor magatokat csaljátok meg, még az
l.máitokban is ... Túl költséges megkülönböztetés, még jószándék esetén is ...
Vessük el tehát annak a hamis spiritualizmusnak suta szótárát, amely ket
tősségével misztifikálja az evangélium követelését!" (550. 1.)

2. Ajándéka korunknak az az ökumenikus hang, amelyet XXIII. János
pápa a római egyházban is megszélaltatott. A nagy pápa elve volt: "Inkább
keresem azt,· ami egyesít, mint azt, ami elválaszt, vagy ellentéteket szít." így
azután római katolikus folyóíratban olvashatunk ma már ilyen sorokat: "Ko
molyan kelJ. vennünk a lelkiismereti szabadságot! Nemcsak magunk számára
kell azt megkívánnunk, hanem másoknak, mindenkinek meg kell azt adni.
Akkor is, ha mi vagyunk valahol többségben. Micsoda ~ltorzult,krisztustaJan

lelkület az, amely pl. Délamerikában, egyes helyeken, botokkal, szitkokkal,
erőszakkal támad protestáns istentiszteletekre, bántalmazza a lelkészt, a hí
veket, összetöri az istentisztelet helyíségét - az .ígaz hit' nevében. Hogyan
egyeztethető össze a gyűlölet az Istennel, aki maga a szeretet?" (454. 1.) 
~rdekes téma, amelyről SzennalI András ir: ..A Luther-probléma korunkka-
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toUkus kutatóínak megvílágttasában." Azt szemléltetí, hogyan jutott el a ka
tolikus tudományosság Cochliiusnak, a "kocsmai hítviták" korában vad szí
nekkel festett Luther-képétől igazíbb Luther-szemléletág (62. l.). - Az "Orto
dox testvéreink a Szovjetunióban" c. cikk a keleti Ikereszténység felé nyitott
ablak (434. l.). - Igazat adunk Mihelics Vidnek: vannak nehézségek, de a:
dialógus még sem fog zsákutcába jutni, ha míndegyík oldal "egyforma őszin

teséggel kíván ígazodní Krisztushoz és az evangéliumhoz. A többi már Istenre
tartozik" (742. l.).

3. Mindnyájunk örömére szolgál ar6mai egyház biblia iránti érdekló1ése.
Ma már idejét rnúlt az a szellemes korholás, amelyet Giertz Bo ad a reformá
ció korában játszódó regénye egyik szereplőjének ajkára: némely evangéliumi
atyafi "kevesebbet tud az evangéliumból, mint maga a római pápa" (..Hitből
élünk", Budapest, 1947. 165. l.). Századunkban a római katollkus bibliatudo
mány - jórészt a protestáns tudományosság zólyalébaín - sietve behozta a
lemaradást. Ezt rnutatják a Vigilia biblikus cikkei is. Két nagyobb tanulmány
jelent meg: Alb-rt István: Az 1900. éves Apostolok Cselekedetei, és SzÖrénlli.
Andor: A Holt-tengeri tekercsek és János evangéliuma. - A Genezis 1-3.
problémáival cikksorozlat foglalkozott: Dávidházy 'I'arnás: A tere'11téskatolikus
értelmezése; Tamás György: A Genezis új szemléletéhez; Szörényi Andor: Az
ember teremtése a bibliában: Osszüleink elveszett paradicsoma; A bűnbeesés

története; Az ősevangélium. Míndegyík d~k ígeszerű és ugyanakkor korszerű

feldolgozás. - Medvigy Míhály 'lA sugalmazás fogalma a történész szemével"
címen (rt értekezést, Sinkó Ferenc pedig "Isten. föld és az ember a ZsoIMro't
ban" .címen tallózik Liptay György most megjelent Zsoltárkulcsában, - '€rde
kes az a fejtegetés is, amely "A kínyilatkoztatás forrásain-ról szóló zsinati
szkérna kapcsán az ún. formatörténeti irányzatnak és a bultmanndzmusnak a
római teológiában való érvényesüléséről beszél.

4. Modern, a ma kérdéseivel szembenéző folyóirat a Vigilia. Mutatia ezzel
azt, hogy a kereszténység nem unalmas "mesterség", nem ásatag kövület, nem
hátul kullogás és haladás-ellenesség, hanem lehet a mában gvökerező, vidám,
hálás és az embervilág hasznán munkálkodó magatartás is. Erre utalnak Sík
Sándor Tanulmányaí : ,.Aki ernbertársát szereti" és a ,.Mint tenmagadat". De
a modern és érdekes témák egész sorát lehet idézni Gá;l Ferenc: Az élet ke
letkezése és a teológia; Holenda Barnabás: Okság és véletlen a mdndenség
ben; Szigeti Endre: A modern technika és a keresztény ember; Szomor Tamás:
A hivő ember és a filozófia; Ohmacltt Nándor: Egzlsztenclaliznnus és' katolikus
enkölcs: Gál Ferenc: A hitben való kételkedés problémái.

A rnodern gondolkodás kiváltképpen való letéteményese a római egyház
ban Teilhard de Chardin. A hét éve elhunyt tudós jezsuita, akinek műveit

egyébként a Szent Officium megtiltotta, mint neves őslénytaní kutató, a rno
dern természettudomány és a Kijelentés összehangolására vállalkozott. Elet
műve világszerte kímeríthetetlen téma a katclíkus folyóiratok tanulmány
ír6i számára. Rónay György "Franciaorsz.ági vázlataív-ban így jellemzi a
sokat vitatott hittudóst: "Az után a sok ,nem' után, amit a reneszánsz óta oly
makacsul ismételgettünk a tudomány modern világképére, Teilhard végre
mert igent mondaní, s a gyanakvó defenziva utáln tudott olyasfajta színtétíkus
és dinamikus világképet adni nekünk, aminőt, annakidején saját kora embe
reinek Aquinói Tamás" (543. l.). A Vigilia 1963. évi évfolyamában Erdey Fe
renc és Kecskés Pál tanulmánya foglalkozik Teilhard de Chardin tanaival.

Etikai problémákban "A kis út"c. rovat igazít el, amely a beküldött kér
désekre, vergődésekre. útkeresésekre igyekszik a helyes választ megadní,

5. Végül megállapítható, hogya Vigilia akatoli:kusok számára a teljes
emberi élet térképe és kalauza kíván lennLNyugaton sokfelé divatos vád,
hogy nálunk az egyház valami "szellemi gettóv-ban él. A Vdgtlía is hathatós
cáfolat erre: film, színház, muzsika, írodalom és képzőművészet egyaránt szó
hoz jut, mérlegre kerül, elismerésben vagyelmarasztalásban részesül, Munka
társai közül említsünk meg olyan neveket, mint a versszerzők közt Jékely
Zoltánt, Kerényi Grácia, Ölbey Irén, Rónay György és Takács Gyula; a novel-
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lafr6k :közt Ignácz Rózsa, IjjasAtntal, M4ndy Iván és Passuth László. Az iro
dalomtörténeti cikkek közül kiemelkedik Eckhardt Sándor, jeles irodalomtörté
nészünk "Szegény Villon" c. tanulmánya, a költő halálának (illetve eltűnésé

nek) 500. évfordulója alkalmából, valamint Szeghalmi Elemér "Kereszténység
és haladás Eötvös József gondolatvilágában" c. értekezése a nagy magyar író
születésének 150. évfordulója tiszteletére.

BÁRDOS LAJOS BÉCSI ÉLMÉNYEI. Több, mint száz éves múltra tekint
het vissza Bécs híres, 150 tagú férfikara, a "Wiener Mannergesangverein". 'El
sőrendű feladatának tekinti, hogy esetről esetre modern zenei bemutatókat szer
vezzen, s megismertesse a bécsiekkel a muzsikában legújabban jelentkező irá
nyokat, törekvéseket, s ezeknek eredményeit. Igy került sor az idei év április
17-én a "Mai magyar zene" című koncertre is, amelyet a régi városháza dísz
termében rendeztek meg. Az egyes műsorszámokat a már említett, 150 tagú
férfi kar mutatta be. Ezenkívül más énekkar nem szerepelt. A hangversenyen
Bárdos Lajos Kossuth és Erkel-díjas érdemes művészünknek,akinek több al,'-to
tása is szerepelt az est rnűsorán, aranyérmet nyújtottak át. Hazatérése után
Bárdos Lajos a következőkben számolt be élményeiről:

- Örömmel tettem eleget a "Wiener Mánnergesangverein" felkérésének.
hogy a modern magyar zenét bemutató hangversenyen személyesen is részt
vegyek. A műsorban - Bartók és Kodály alkotásai mellett - az én műveim

közül három férfikari darabot mutattak be. A koncert külön érdekessége, hogy
az egyes számokat magyarul adták elő. Én már hónapokikal ezelőtt ikJértem a
kórus karnagyától a fordítások szövegét, mert korábban, sajnos, elég sok fur
csaságot tapasztaltam egyes szövegek szótárí tolmácsolásával kapcsolatban.
Minden nyelvnek más a ritmusa, más a sajátossága, más az érzelmí-gondolati
tartalma, és ebből számos disszonancia származhat. Érthető, hogy izgalmarn és
aggodalmaim csak fokozódtak, amikor a 'karnagy megírta, hogy Illem küldhetí
el a fordításokat, mert a műsorban szereplö műveket magyarul tanulják meg.
Annál nagyobb volt az örömöm és a megelégedésem, amikor a koricerten a
remekbe csiszolt eredménnyel találköztam. Dicséretükre legyen mondva, a ma
gyar ejtést oly kitűnően közelitették meg, amilyet egy idegen kórustól sem hal
lottam még. 'I'itka ennek, hogy kerestek egy bécsi, magyar származású énekest
- Szamosi Lajos, ott élő énekrnester növéndékét -, aki vállalta az egyes szö
vegek betanitását. Hónapokon át eljárt az énekkar próbáira, és a bécsiek szá
mára nem csekély nehézséget jelentő magyar szővegeket, áldozatos türelem
mel és önzetlen lelkesedéssel betanította. Nemcsak a magvar eitésnek, de a
sajátos magyar előadásmódnak is igen jelent& megközelítésében kimagasló tel
jesítményt mutattak.

- A műsor minden egyes számát - köztük Kodály dalait és Bartók hang
szeres darabjait is - nem várt lelkesedéssel fogadta a bécsi közönség. Itt kell
megemlítenem. hogy a hangversenyre nem 'bocsátottak ki jegyeket, az egész
nek inkább protokoll-jellege volt, s azon a zenei és társadalmi élet legneve
sebb 'képviselői, élenjáró egyéniségei vettek részt. Ezeknek egyöntetű vélemé
nye szerint az új magyar zeneirodalomban legirukább valami sajátos vitalitást,
életörömet és eredetiséget éreznek és kedvelnek. Kirobbanó, hatalmas sikert
aratott Kodály Zoltán "Ka,rádi nóták" című alkotása, melyet a kiváló férfi
ka~k meg is kellett ismételnie.

- A Vigilia olvasóit bizonyára érdekli, milyen Bécs egyházzenei élete, van
nak-e modern törekvések, stüusírányzatok, s ha igen, hogyan érvényesülnek
rnindezek a gyakorlatban? Nos, mint az jónéhány beszélgetésből is kiderült,
Bécsben az egyházi zene úiabb formáínak jelentékenyebb térhódításáról nincs
szó. Bécs zenei múltja oly nagy, s ezt a nagy zenei múltat annyira tiszteletben
tartják, hogy az - Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert és más, korábbi mes
terek művei által - mind a mai napig csa:knem teljességgel kielégíti zenei
igényüket. Azt azonban jólesően tapasztaltam, hogy eléggé tájékozottak - az
új magyar világi zene mellett - a mi míntegy harminc éve megindult egyház
zenei reformtörekvésein!k felől is. Szinte mentegetőzve emlegették, hogy a
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~i .zerr.6k bizony nem követik magyarországi kollé&á1:kat az \lj utak kere
sésében.

- A "Wiener Mtinnel'igesangverein" vezetősége 1847-ben határozatot ho
zott, amely szerint kitüntetésben részesít minden olyan zeneszerzőt, .akinek
műveít ez a kórus mutatja be elsőként Ausztriában. Akitüntetésül szolgálé
aranyérmet és oklevelet eddig csaik hazai szerzőknek adományozták. Ez a kon
cert volt az első alkalom, hogy személyemben egy külföldí komponistának nyúj
tották át. :en a magarn részéről különösen boldog vagyok, hogy rajtam keresztül
éppen Magyarországnak, a mai magyar zenének jutott ez az elismerés. Ezúton
szeretném ismételt köszönetemet kifejezni érte - és a modern zenei mG.vek
kiváló tolmácsolásáért - az énekkar vezetőségének és tagjainak, különösen a
kitűnő karnagynak, Robert Balatschnak. Egyébként a magyar közönség ezév
októberében személyesen is megismerkedhet ezzel a nagyszeru énekkarral.
amelyben - Bécs zenei életében szinte egyedülállóan - megvan a bátorság
az új, modern művekkel való kísérletezésre, (Balássy László)

JEGYZETLAPOK. (Szegletkő.) Egyszer régen föIírtam magamnak, Id.ket
kell kífaggatnom a család történetéről.

Egyik nagybátyámnál volt egy láda családi irat. Elpusztult a háboruban.
Egy másik nagybátyámnál valami régi, selyemkötésű családi napló. Elpusz
tult a háborúban. Egy néni, aki sok mindent tudott, meghalt egy vidéki város
ban, mielőtt beszéltem volna vele. Időnként gyászjelentéseket hoz a posta: mínt
ha kövek rnállanának, téglák pctyoznának, egy már nem is létező énületből,

Egyetlen dokumentumom maradt, egy régi német imakönyv, 1804-ből: köté
sébe belenyomva az 1809-es évszám. S első lapiaín.: meg az utolsón. alig-alig
kíbetűzhető írás. Más és más kézé, más és más tintával. Születésekről és haJá.,
lokról. Az utolsó 1836-ból.

Egy szegletkő, nevekkel és dátumokkal. Ha egvszer valóban megírom. erre
a szegletkőre kell fölépítenem a Téli éjszakákat. Elbírja?

(A kritikus álma.) Gyönyörű fasorban sétál, fehér tógában, lábán saru. Z.-re
gondol, akiről megírta, hogy gyarló művet írt. Ma jelent meg az :es, elhatá
rozza, hogy két-három napig tartózkodik a városba menéstől. Sosem lehet
tudni. A költők irritabile genus: ha meaharagítják őket, harapósak.

Ekkor egy hársfa mögül előlép Z. Félmeztelen, valami tigrisbőr van átvetve
rajta, mint egy ősemberen. Haja bozontos, egyik kezében husáng, a másikban
egy csokor gyöngyvirág.

A krítíkus egy pillanatra megtorpan. aztán folytatja útját. VállaJnj kell a
hivatás kockázatait.

Z. megpillantja a kritikust. Mély hördülést hallat. Elhatft.ía a husángot, a
kritikushoz rohan, hármat bókol, kezével hármas mozdulatot téve, ahogy amo
hamedánok azokták. Féltérdre ereszkedik, átnyújtja a csokrot.

- C, mufti! - suttogja meghatottan. - Te megírtad, hogy csapnlvftlók l'l

verseim. Allah áldása szállion rád érte!
Távolból kórusének. "Éljen sokál Éljen soká!"
Z. kecsesen fölemeli kezét s brurnmogva rákezd a medvetáncra.
(Egyszerűség.) Némely rajongók - úgy hiszem, legkivált a lelki élet dol-

gaiban - azt képzelik. csak az a nagyszeru, ami bonyolult. Odavannak az
olyasfajta "finomságokért", amiket a német Spitzfindigkeitnek mond, a ma
gyar, talán egy árnyalattal íngerültebben, szőrszálhasogatásnak,

- C, Edith Stein! - mondta nekem a múltkor egy ilyen lelki k~harisnya
áhitattól forgó szemmel. És sorolta Husserit, a fencmenclőgiát, a neotomíz
must, és még sok minden egyebet. A szék alatt, láthatatlanul, halomba púpo
z6dott a rengeteg szőrszál-forgáes.

Hát igen, Edith Stein. Lelkiatyja, Raphael Walzerbeuroni főapát ezt írja
róla: "Mindketten lelkes hívei voltunk a .problémamentes jámborságnak. Edith
rendkívül egyszerű volt, egészen tiszta, átlátszó lélek, kész engedni a kegye
lem legkisebb fuvalmának is, árnyéka nélkül minden szerongásnak. O nevetett
volna a legjobban némely buzgó bámulójának 'kegyes túlzásaín."

(r. gy).

Felelős kiadó: Saád en«
Főv. Nyomda:lp. v, 5. 14517-64, F. V.: Pege JánOs.



s Z E R K E S Z T Ő I Ű Z E N E T E K

Halotthamvasztás. - Szerkesztői üzeneteinkben az elmúlt hónapokban két
ízben is foglalkoztunk a halotthamvasztás problémájával. Levélíró olvasónk
sürgette a halotthamvasztás egyházi engedélyezését. Már akkor megírtuk, hogy
az idevágó tilalom egyházfegyelmi jellegű és nincs dogmatikai alapja és éppen
ezért felűlvízsgálható. Erre a felülvízsgálásra most sor került. Mint a La, Croix
círnű francia katolikus lap 1964. június 6-i száma közölte, abban az instrukció
ban, amelyet a Szent Officium kongregációja a világ valamennyi püspökéhez
eljuttatott, enyhítették a halottak elhamvasztásával kapcsolatos egyházi tör
vényeket. Mcstanáig a Szent Officium több dekrétuma (1886. május 19. és de
cember 19; 1892.. július 27; 1897. augusztus 3) formálisan tiltotta a halottham
vasztást. A dekrétumokat annak idején' válaszként adták ki arra a heves val- .
lásellenes propagandára (főleg Olaszországban), amely dernonstrácíónak tekin
tette a hamvasztast és a test szerintí feltámadás tagadásának,

Mostantól kezdve a halotthamvasztás megengedhető bizonyos esetekben,
anélkül természetesen, hogy általános felhatalmazás történnék a hagyományos
keresztény temetésnek az új formával történő helyettesítésére. Bizonyos terű

letekerrés bizonyos körűlmények között azonban -gazdasági és higiéniaí okokból
a halotthamvasztás helyettesítheti a földbe temetkezést. Ezekben az esetekben
azok a hívek, akik kifejezésre juttatják azt az óhajukat, hogy haláluk után el
hamvasszák őket, részesülhetnek az egyház szentségeíben és egyházi gyász
szertartásban is.

A rendelkezéshez a francia katolíkusok lapja a következő kom,tnentárt fűzí :
Azokat, akiket esetleg meglepetésként ér a halotthamvasztással kapcsolatos
eddigi egyházi törvények rugalmas rnegváltoztatása, emlékeztetjük arra, hogy
a hamvasztás önmagában semmiféle dogmával nincs formális ellentétben' és
semmilyen isteni törvény nem tiltja. Tény az, hogy az egyház évszázados gya
korlata mindenkor a földbe temétkezést részesítette előnyben. Ugyanakkor meg
kell állapítani.vhogy az egyház sohasem mondta, hogy a hamvasztás önmagában
rossz dolog. A Szent Officium 1926. június 19-én kelt dekrétuma rnár Jdmon
dotta, hogy megengedett lehet "komoly 'okból és igazolt közérdekből" (járvá
nyok esetén, háborúban stb.).' Tegyük még hozzá, hogy bizonyos vidékeken az
-egyház már eddig is engedélyezte a halotthamvasztást. Az NCWC amerikai
katolíkus hírügynökség éppen II legutóbb számolt be arról, hogy Japánban a
Honshu szigetén fekvő Matsuzaka-ban, ahol egészségügyi okokból a hamvasztás
altalános gyakorlat, a katolíkus híveket is elhamvasztják és hamvaikat egy
vagy két éven át a katolikus templom belsejében őrzik urnákban és azután
temetik el a földbe.

A szentföldi kusztódia. - VI. Pál pápa szentföldí zarándoklata fokozott
mértékben keltette fel világszerte a katolikus hívek érdeklődését a Szentföl
dön található szent helyek, azok karbantartása és gondozása iránt. A Szerit
atya útjáról szóló tudósításokban több ízben említésre került a szeritföldi kusz
tódia neve is és olvasóink közül többen érdeklődtek, milyen intézmény ez?

A szentföldi kusztódia, 'amely a ferences rend vezetése alatt áll, a római
katolikus egyház' hivatalosan megbízott szerve a Szentföldön. Az egyes szerit
földi szentélyek a különböző szertartású keresztény egyházak birtokában van
nak Az elosztás alapja az 1852-ben életbe léptetett ún. status quo törvény,
amely az akkor ténylegesen fennállott helyzetet szentesítette. Mikor Palesztina
angol mandátumos terület lett, ezt tekintették érvényesnek az angolok, és ezt
fogadta el a jelenlegi jordániai kormány is, amelynek fennhatósága alá a szent
helyek tekintélyes része tartozik. Az említett törvény értelmében vannak ún.
közös szentélyek, így a Szent Sk bazilika, a Golgota és a betlehemi barlang,
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amelyeket a szentföldi kuszt ódia, mint a római Szentszék mandatáríusa, a
görög ortodox egyház és az örmény ortodox egyház közösen birtokol. A jelen
leg érvényben lévő rendelkezések értelmében ezekben a közösen birtokolt
szent élyekben csak a felsorolt három egyház papjai mísézhetnek. Keleti szer
tartású katolikus pap vagy m ás ortodox szertartás ú pap nem. A békés kibon
takozás érdekében éppen arra lenne szükség, hogy (' Z az állapot fokozatosan
megszűnjék.

Kezünkben van a szcntt öldi kuszt ódia francia nyelv ű k iadványa. amelyet
válaszképpen írtak az cgyík francia katolikus hírügynökség bírilló hangú
beszámol ójára . Ez a beszámoló éppen a Szentatya zarándoklatával kapcsolat
ban bizonyos sovinizmussal vádolta a kusztódiát és a benne működ ő "ola sz
ferenceseket" . A kusztódia kiadványából kiderül. hogy a szent helyek gondozá
sával foglalkozó összesen 461 ferences 25 ,k ül ö nbözi) nemzet fiai ból rekrutáló
dik és a rendnek 45 tartományát képviseli. Tény az, hogy a latin szertartású
katolíkus egyház intézményei ma túlsúlyban vannak Jeruzs álemben, ami rész
ben a történelmi fejlődés vk övetke zménye, részben azzal függ össze, hogy a
szentélyek karbantartásának és gyakran úijáépttésének tetemes költségeit leg
nagyobb rn értékben a katolikus egyház vállalta. 1960-ban a Szentföldön 47 OOO
latinkatolikus. 25 OOO görögkatolikus melkita és 3431 katolikus maronita élt. Az
itt képviselt latin szertartású férfi és női szerzetes rendek száma 34, mig a
g örögkatolikusoké 2.

Minden remény megvan rá, hogy VI. Pál pápa zarándoklata, amelynek
során barátságos találkozásai voltak az ortodox egyházak képviselőivel is,
el őmozd ítja majd azt, hogya Szentföldön fokozatosan főlszámolódjék a félté
kenykedés és versengés az egyes rítusok és a k ülönb öz ö egvházak k özött, ami
nek eddig csak maguk a szentélyek látták kárát. Örvendetes fejlődést jelentett
ezen II téren már az a megállapodás is, amelyet 1959. június 18-án írtak alá a
jeruzsálemi görög és örm ény ortodox pátriárkátusok és a szeritföldi kuszt6dia
képviselői. Ez a megállapodás a Szerit Sir bazíl íka restaur áci ójára vonatkozik,

K. T. G. Karcag. - A pápák külföldi utazásairól szóló cikkünkkel kapcso
latban hívta fel olvas ónk a figyelmet arra, hogy -IX. Leó pápa is járt egy
ízben éppen Magyarországon. Fraknói Vilmos Magyarország és a Szentszék ősz

szeköttetéseiről szóló könyvében írja meg, hogy IX. Leó Endre magyar király
kérésére jött Pozsony határába, hogy lebeszélje Henrik császárt Magyarország
megtámadásáról.

G. M. Budapest. - Olvasónk (aki tavaly érettségizett és az idén kerul
egyetemre) kérését méltányoljuk és elismerésre méltónak tartjuk. Azt írja
ugyanis, hogy a magasabb képzés megszerzésével párhuzamosan hittant is sze
retne a középískolás szintnél magasabb színvonaIon tanulni. Ebből a célból
Schütz Antal nagy két kötetes dogrnatikája a legalkalmasabb, továbbá Gál Fe
renc teológiai professzornak a Szent István Társulat kiadásában megjelent:
,.Katolikus hittételek" és .,Az idő az örökkévalóságban" cím ű múveí. Persze,
azért nagy haszonnal forgathat ja továbbra is Hamvas Endre csanádi megyes
püspök "Alapvető hittan"-át és "El'kölcstan"-át.
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