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A REALITÁS GYŐZELME

Az 1964. szeptember 15-én Budapesten történt esemény hírét világ
szerte rendkivüli érdeklődessel fogadták. Maga az a tény, hogy a Magyar
Népköztársaság teljhatalmú képviselője, Prantner József miniszter, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke és Agostino Casaroli, a Szeritszék teljha
talmú megbízottja, a Rendkívüli Egyházi ügyek Szent Kongregációjának
helyettes titkára közösen okmányt írt alá s ahhoz a tárgyalások anyagá
ról közösen megszövegezett jegyzőkönyvet cserélt és fogadott el, rendkí
vüli jelentőségűnek tűnt szerte a világon a lapok hasábjain. EZlt még fo
kozta az a körülmény, hogy megjelent a Szeritszék hivatalos lapjában és
Budapesten a napilapokban VI. Pál pápának arról az elhatározásáról szóló
közlemény, hogy öt új püspököt nevez ki Magyarországra s betölti a ka
locsai érseki széket. Ezt követte az eseménysorozatban az új kalocsai
érsek és az új püspökök eiSikütétele, majd Rómába utazása a zsinatra.

Ez az eseménysor, különösen annak elseje világszerte feltűnést és ér
deklődést keltett. Az első napokban a meglepetés volt nagy, hogy azután
mindjobban átadja helyét a megértésnek. De ez természetes velejárója
minden olyan politikai ténynek és történésnek, amely kilép a megszo
kottból, változtat kényelmes megrögzöttségeken és új jelentőséget, új
szempontot vet fel s amely egyúttal felbont merev zárótalakat s ezeket
emberi kapcsolatokkal íveli át. Természetes és magától értetődőa meglepe
tés, a lelkes vagy kedvetlen meghökkenés, amikor arra ébred a szemlélő,

hogy vonalak és állások, amelyeket szinte eleve elrendelten merevnek tar
tott, váratlanul megmozdulnak. A tettek és megnyilatkozások irányító gon
dolata pedig nem a bántás, a támadás, hanem a különböző magatartások
hordozóinak 'az a benső meggyőződése, hogy önmaguk tartásának és vi
lágszemléletének megőrzésével tegyenek valami gyakorlatit a felismert
szükségletek kielégítésére az emberi viszonylatok valamelyikterületén a
béke és békesség érdekében.

Hogy mennyire új és mennyire szekatlan volt az esemény, azt semmi
sem mutatja jobban, mint az, hogy a világsajtó nyelvezete nem talált szót
igazában véve az aláírt okmány és jegyzőkönyv megjelölésére. Mondottak
modus vivendit, mondottak megegyezést, mondottak megállapodást, mon
dottak gentleman agreementet. Ez a keresgélés és bizonytalankodás az
esemény tömör megjelölése körül, mutatja legjobban, hogy valami új
történt, valami más, mint amíhez a világ közvéleménye eddig szokott
a világegyház és a szocialista tábor vagy annak egyik országa viszony
latában.

Hivatalosan mind a két fél arról adott ki jelentést, hogy okmányt
írtak alá és ahhoz csatolt jegyzőkönyvet. Ez utóbbi néhány gyakorlati
megállapodást is tartalmaz és éppen ezért talán leghelyesebb, ha az ese
ményt ezen a vonalon "részleges megállapodás" megjelöléssel illetjük. De
talán ennél is messzebbmenő jelentőségű az a körülmény, hogy a hosszú
időn át szorgalmasan és kitartóan folytatott megbeszélések során a jegy
zőkönyvbenmeg tudták fogalmazni az egymással ellentétes álláspontokat
is, az igényeket, a fenntartásokat, s kifejezhették míndkét oldalról azt a
készséget, hogy a jövőben is folytassanak véleménycseréket, hogy lehető

ség szerínt más kérdésben is megegyezésre jussanak.
Nevezhetnénk esetleg a történteket úgy is, mintha új szakaszba ér

kezett volna a magyar egyházpolitikai helyzet. A megjelölésele azonban
aligha fontosak. Tény, hogy az esemény minket, magyar katolikusokat
nem ért váratlanul, hiszen mi közvetlen közelről tudtuk figyelemmel kí-
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sémi a Magyar Népköztársaságban 1957 óta lépésrőllépésreerősödő nem
zeti egység politikai tényeit, elörelépéseités fejlődését. Ennek a nemzeti
egységpolitikának legalapvetöbb és legfontosabb tulajdonsága a realiz
mus, .az a tény, hogy két lábbal áll a valóság talaján, ezt szolgálja, ebből

indul ki és valós, fogható előrehaladást, eseményeket kíván és tud terem
teni. Míndig is volt érzék a valóság iránt a világegyházhan is, az egyházi
diplomácia mindig is tudta reálisan felmérni atényeket és eseményeket,
de ahhoz, hogy ezt a képességet a mi vonatkozásunkban kifejezésre is
juttassa, ahhoz XX/II. János pápa indítására volt szükség s arra az el
méleti megfogalmazásra, amelyet VI. Pál végzett el Ecclesiam suam en
ciklikájában, amikor felállította az egész világgal folytatandó dialógus
szükségességének értékrendjét. Elmondhatjuk tehát, hogy ennek a rész
leges megállapodásnak a hátterében a kölcsönös realizmus áll s azt is,
hogy a kölcsönös realitás adja meg tartalmat, sőt belső dinamizmusát,
továbbfejleszthetőségét.

Joggal nevezhető jelentősnek maga az esemény abban a vonatkozás
ban, hogya azocialista tábor egyik országa, a mi hazánk és a világegyház
közott került sor részleges megállapodásra. Lehet, sőt valószínű, hogy
ezen a réven az esemény mínt úttórés és útmutatás is jelentkezni fog a
jövőben. Elvégre a másfél év alatt többször folytatott eszmecserék során
mindkét fél olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek gyakorlatiasabbá te
hetik a későbbi beszélgetéseket.

Elméletileg még mcsszebbre is húzhatjuk a megállapodás jelentősé

gének vonalát. ha a világ feltartóztathatatlan egységesülésének folyama
tára gondolunk. Ha arra a tényre vetjük figyelmünket, hogy az emberek
közeledni akarnak egymáshoz, anélkül azonban, hogy feladnák önmagukat
s egyéniségük sajátosságait. Közeledni akarnak egymáshoz, de úgy, hogy
közben megőrzik a maguk életét és világszem1életét, társadalmi és gazda
sági rendjét. Színte általános már a felismerés, hogy sem kis, sem nagy
kérdések nem oldhatók meg fegyverrel, erőszakkal, csak megértéssel és
békességben. Itt Budapesten pedig egy olyan kérdésben történt részleges
megállapodás, amelyben a feleket világnézetileg áthidalhatatla:n ellentét
választja el egymástól, ám eltöltötte őket la békés együttélés kötelezett
ségének emberi tudata, az élet szolgálata, a valóság munkálása. Éppen
ezért sikerűlt la tárgyaló asztalhoz ülniök, világosan megfogalmazntok
álláspontjaikat s részlegesen meg is állapodníok, Ismeretessé vált, hogy
a részleges megállapodás a Rómában lévő Pápai Magyar Intézezre is vo
natkozik, amely ezentúl nem úgy lesz magyar, hogy magyarul ellenséges
a magyar hazához és annak kormányához, hanem úgy lesz magyar, ka
tolikus és pápai, hogy a magyar nép magyar papjai tudományos, teológiai
továbbképzésének lesz a bázisa.

Szándékosan kerültük a eimben és méltatásunkban az esemény meg
jelölésére az új szakasz vagy új korszak kifejezést. Pedig szebben, szó
nekiasabban hangoznék IS jobban illenék a magyar politikai lelkesültség
ismerős és régi szótárába. Azt hisszük azonban, hogy iCI. méltatásnak épp
úgy meg kell maradnia iCI. valóság talaján, minthogy az esemény is, ame
lyet méltatott, ott maradt, ahhoz kötődött, s annak termőtalajából nőtt

ki. Kortárs és szemtanú a politikai és közéleti esemény láttán észreveheti
új szakasz bekövetkezését, sejtheti is új korszak kezdetét, de nem az ő

dolga, hogy ezt megállapítsa, Ez is realizmus. Bízza ezt a történelemre. A
kortársnak iés szemtanúnak az a feladata, hogy szeretettel és hűségesen

- egyházhoz, hazáihoz hűségesen - dolgozzék az új helyzetben, amely
ből kifejlődhet új szakasz és új korszak is.
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Csanád Béla

A KATOLIKUM SIK SÁNDOR KÖlTÉSZETÉBEN
A költő teste egy éve tért nyug.alomra a Farkasréti temetőben. Egy

éve már, hogy fizikai közelségének varázsa csak emlék; szellemi közel
sége azonban egyre erősebb és hatékonyabb tudatunkban és életünkben.
Szavainak, mozdulatainak, egész megjelenésének és lelkiségének derűje

eltűnt, s nagyon sokáig érezzük még, mennyire szegényebbek vagyunk
nélküle. A gyászon túl itt az ideje, hogy azt a Művet, amelyet örökül ha
gyott ránk, amelyben önmagát hagyta ránk, jobban és igazabban megís
merjük és értékeljük. A jövő számára csak ez maradt belőle, a Mű, Egyéb
rnunkáit, lelki hatásait asszimilálódva más lelkekben ugyan felfedezhet
jük még egy ideig, de ami igazában, változatlanul ő, lelkének része, ami
mindig ellenőrizhető, kímeríthetetlenül élő és ható valóság belőle: az a
Mü, s ebben első helyen költői munkássága. Vétkes hanyagság volna ezt
az örökséget hasznosan nem kamatoztatni vagy gazdag értékeinket el
tékozolni.

Egy-két tanulmány persze nem elegendő Sík Sándor életének és
munkásságának a felmérésére. Előbb-utóbb valakinek meg kell írnia
életrajzát, majd alapos kiértékelését lelkipásztori, tanári és irodalmi te
vékenységének. Mindhárom vonatkozásban mérhetetlenül sokat köszön
hetünk neki.

Mint lelkipásztor ezreknek volt Istentől megáldott lelkiatyja. A mo
dern keresztény lelkiség kialakításában honi viszonylatban oroszlánrész
az övé. Minden konferenciabeszéde, egész papi egyénisége lényegében a
mai tanúságtétel feladatát sugalmazta az istenhívő embereknek: azt, ho
gyan kell pozitív, optimista lelkülettel helyt állni a mai életben, az em
beriség jelen gondjai, körülményei, hajlamai és tervei ismeretében. A
maga körében Sík Sándor igazolni akarta saját életével és tanításával
a keresztény' ernbereszmény életrevalóságát, a segítőkészségben, a szo
cialis szeretetben, az igazsagosságban és a tárgyilagosságban megvaló
suló humanizmusát, Hogy ez mennvire sikerült neki, mennyire nem, el
döntik majd életének és lelkipásztori munkájának szakavatott ismerői.

Mi kortársai, többé-kevésbé tanítványai csak a legnagyobb megilletődött

séggel tudunk szólni a hála és köszönet hangján nevelői, lelkiatyai, lelki
pásztori törekvéseiről, s nem hallgathatjuk el .azt a gondolatot: egy ki
esit előfutárja volt a konstruktív, huszonharmadikjánosi lelkiségnek.

Tanulmányom azonban nem a lelkipásztorkodásáról akar szólni, nem
is a költőket és tudósokat nevelő egyetemi tanárságáról. Mindkettő külön
fejezet életében. Ez alkalommal irodalmi munkásságának, még szűkebbre

véve: költészetének értékeléséhez sz,eretnétk: néhány lényegesnek látszó
szempontot felsorakoztatni. Úgy gondolom, most még korai lenne végleges
itéletet mondani Sik Sándor kőltészetéről. Egyelőre meg kell elégednünk
részletfelismerésekkel. Annál is inkább, mivel a kritikának - kifeje
zetten a "katolikus" kritikára gondolok - a teljes értékelés előtt végle
gesen le kellene számolnia bizonyos előítéletekkelés gátlásokkal, amelyek
eléggé mélyen feLszívódtak a krítikai köztudatban és zavarják a józan
ítélkezést.

Egyik ilyen gátlás: a franciásság túlburjánzása irodalmi szemléle
tünkben. A francia mintát szinte egyedüli kritériumként emlegették né
hány évtizeden át a katolikus szellemű magyar irodalomban. Ha az olvasó
kézbe veszi a második világháború elötti Vigilia példányait, azonnal meg-
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csapja az a francia import levegő, amely elárasztotta irodalmunk kato
likus berkeit. 1938-ban ugyan egyesek felemelték szavukat a franciás
ság túlzásai ellen, köztük Rónay György, a francia kultúra és irodalom
egyik legkiválóbb ismerője és propagátora, figyelmeztető szavuk azonban
szinte teljesen hatástalan maradt. A magyar katolikus irodalom meg
újulása idején a "franciásság" nagyon ismenthetőnek és helyénvalónak
látszik, sőt politikai magatartásként is rokonszenves a közeli német ve
szély idején a szabadabb, haladóbb francia szellem pártolása. Nem is a
francia irodalom megbecsülését és elismerését kell kifogásolnunk ma sem,
hanem a túlzásnak látszó jelenségeket, amikor például a francia írók pél
dáját és mértékét teszik szinte egyedüli kritérrummá, és magyar írókat,
költőket mindenestül csak Mauriachoz, Claudelhez. Emmanuelhez visze
nyitanak. Sík Sándor mindig mértéktartóan távolmaradt a túlzó rajon
gók körétől, ahol az epigonizmus és a sznobizmus veszélyei leselkedtek
az írókra. Ö, a magyar írodalomtörténet tudósa, a modern magyar iroda
lom legjelesebbjeinek, Adynak, Babitsnak. Kosztolányinak, Juhász Gyu
Iának, Szabó Lőrincnek, József Attilának kortársa és barátja soha nem
kötelezte el magát idegen tájakon, A nézeteltérések idején, a népiek es
urbánusok küzdelmében, Kelet és Nyugat irodalmi vitájában az egyol
dalúság helyett inkább a harmonizáló, egyesítő feladatokat hangsúlyozta
alapmagatartásának, katolicitásának szellemében.

Irodalomtörténeti tudása és egyetemességre való törekvése óvta meg
attól is, hogy túlbecsülje a dolgokat túlanalizálő, osak a problémázásért
problernatizáló katolikusok szerepét, Gyökerében konstruktív le1külete
még a verselemzésben is a harrnonizálásra, mások gazdagítására ösztönöz
te. (Hogy élveztük diákkorunkban ezeket az elemzéseket!) A klasszikus
lélekalkathoz sorolta magát. "Az ilyenfajta ember látja, érzi, átéli a prob
lémákat, de nem képes nyugodni addig, míg meg nem találja, ha nem is a
megoldást (az igazi problémák megoldhatóik-e a földön ?), de legalább
a megoldáshoz vezető ösvény nyílását. Atszenvédi az emberi lét diszhar
móniáit, de született hajlama és fékezhetetlen szenvedélye van a harmo
nia kiküzdésére" - írja magáról Takács Ernőhöz fogalmazott levelében
(Vigilia, 1964. január). Ez a lelkület vitte arra a magatartásban megnyi
latkozó meggyőződésre, hogy nagyra 'kell ugyan becsülnünk a francia és
más nemzetiségű konvertiták mélyenlátását, sokszor zseniális igazságmeg
ragadását, de az atyai házban nemcsak tékozlásból megtérő fiakat kell
ünnepelni, hanem az ott született, hűségesen kitartó gyermekeket is sze
retni kell, ezek többen vannak, mint amazok, s ezeknek nyilván mások
a kérdéseik, gondjaik, Iátásmódjuk, aminthogy mások élményeik és kö
rülményeik. Nagyon jól tudta Sík Sándor, hogya francia katolíkus iro
dalom jórészt más összetétélű talajból táplálkozik, más életfeltételek' sze
rint növekedett, mint a miénk, ezért másként kell elbírálnunk. Bár ezek
ről a problémákról nem sokat beszélt, még kevesebbet írt, de ahogy köl
tészetét megalkotta, s ahogyaVigiliát szerkesztette éveken át, - ez na
gyobb tanítás volt, mintha köteteket írt volna ezekről a dolgokról. Sem
miképen sem szahad abba a hibába esnünk, hogy költészetét tőle idegen
szemlelettel vizsgáljuk.

A másik akadály lehet Sík Sándor költészetének teljesebb értékelé
sében az a bizalmatlanság vagyelőitélet, amellyel egyes kritikusok visel
tetnek a papköltők, általában a papirók iránt. Ö nem szerette ezeket az
elkülönítő hangzású szavakat: "papköltő", "papíró", s joggal idezenkedett
tőlük, mert az irodalmi közgondolkodást és itéletet mellékutakra terelték.
Jól tudta, hogy katolikus írónak lenni részesedést jelent Krísztus ke-
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resztjének sorsában, de a kicsinyes külőnbségtevésektőlmindig irtózott.
Miből származik ez a bizonyos előítélet papok rnűvészetévelszemben ? Ta
lán azokból az esetekből, amikor egyesek összetévesztették a műfajokat,

összekeverték a lírát a prédikációval? Ez a tévedés kétségtelenül bosszan
tó hiba, főleg szakernberek szemében, de ez a hiba legfeljebb egy a költé
szet ellen sokféleképpen elkövethető vétkek közül, s nem szükségszerű

következménye a papságnak, Gyakori érv papok művészete ellen, hogy
élményvilágukból kiesik az emberi élet jelentős területe: a szerelern és a
családi élet. Ez az érv már elgondolkoztatóbb, de Sik Sándor szellemében
legyen szabad azt válaszolnom erre: a szerelem, a családi élet csak egyik
része az emberi életnek, s nem feltétlenül mindenki számára a leglénye
gesebb. Egyébként is a földön nincs olyan ember, aki egymagában töké
letesen megélné az emberi élmények ősszessógót, s ezt ki tudná fejezni.
Sokfélék vagyunk mi emberek. s az emberség egyetemes hivatását, életét
részletekben valósítjuk. A sokféleség. ,3 sokszínűség teszi lehetövé a vál
tozatos, sokszínű irodalmat, ,a konkrét febtételek szerint alakuló kísérle
tezéseket, új utakat és eredményeket. Különben is a P'lP nincs kiűzve

teljesen a családi élet Ismeretéből. s a szerelern és a családi élet élmé
nye helyett más, olyan élményeket tud átélni, amelyekre viszont a nem
papok képtelenek. S ezek az élmények nem kevésbé egyetemescélúak,
rnint a szerelem, sőt bizonyos értelemben egyetemesebb voriatkozásúak,
hiszen a papság hivatásszerűen, tehát lényegileg emberhez-rendeltséget
jelent sokkal szélesebb körben, mint a családi élet. Ezt az igazságot nagy
szerűen bizonyítja Sík Sándor költészete, annak elsősorban tartalma és
célkitűzése. A pap és művész "kettőssége" egészen más problémákat vet
fel, amint látni fogjuk, Sík Sándor életében is, az élmény és annak kife
jezése vonalán. Ez a probléma azonban nem megoldhatatlan, s a vele
való birkózá s. ha eay életen át is tart, új színekkel gazdaaíthatia a kö'lté
szetet. Pap költészetének megítélésében tehát a papság ténye sokkal inkább
magyarázó, megértető. a teljes értékeléshez vezető szempont, mint bizal
matlanság és előítélet.

Sík Sándor költészetének megértésétől semmi sincs távolabb, mint a
Ieszűkített, 'részrehajló, egyoldalú ítélkezés. Ez a költészet ugvanis - az
egész művct tekintve - az egyetemesség lírai kifejezése. Katolikus, ,8

szó igazi, tehát általánost, teljest, egyetemest jelentő, nem elkülönítő,

nem megkülönböztető értelmében. Egvetemes és általános költészet ez,
tartalmában és céljában egyaránt, legalábh is szándékilag az, ha a k ife
jezése ennek a szándéknak nem is sikerült mindig maradéktalanul. Ö
maga vallotta költészetéről: "Semmit sem értett meg írásaim lényegé
ből, aki meg nem érezte bennük ezt él törekvést: a lényegre, az egészre,
a legnagyobbra. Törekvést mondok, a siker mórtéke más kérdés: de a
törekvés, a jóakarat - ösztön, elszánás, munka és szcnvedély - egye
nes, tiszta és fenntartás nélkül való,"

Az egyetemes látás költészete

OlA költő arra született, hogy lásson és szeressen. és ezt a látást és
szerelmet beszélje", - olvassuk él költő vallomásában. Az egyetemes
költészetnek. amit Sík Sándor szándékolt, első feladata, hogy látásban,
tehát tartalomban és igazságban egészet adjon. Hivő ember számára ez
a feladat: Istent látni és megmutatni önmagában és teremtményeiben. A
teológia nyelvén: Isten transzcendenciáját és immanenciáját látni és el
beszélni, - ez a katolikus költő első feladata. Ez a feladat persze rem
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jelenti azt, hogy kifejezetten míndig Istenről kell szólnia, "Ha igaza van
Sprangernak (aminthogy igaza van) - írja a költő -: .vallásos ember'
az, aki mindent egységesen. az egészre vonatkoztatva fog fel, akkor a
vallásos ember költészetének nemcsak az lesz a tárgya, amit közönsége
sen .vallásos költészetnek' szoktak rnondani, hanem elvileg és kötelezőleg

és magátólértetődőleg - már amennyire egy ember ezt megközelítheti
-: minden, mert míndennek vonatkozása van az Egészhez, Istenhez. És
ez a vonatkozás oly mély, olyan lényegi, olyan nem-is-lehet-másként,
hogy ki sem kell mondani, rá sem kell mutatni, mégis benne lesz az él
ményt vissziaadó alkotásban." A hangsúly tehát az Egészen, illetve az ah
hoz való vonatkozásori van. Ettől a látásmódtól, ettől a szernlélettől függ,
hogy valaki katolikus költő-e vagy sem.

Természetesen, a "világnézet" önmagában még senkit sem tesz köl
tővé. Minden igazi iköltészetnek egyik jellemzője azonban az a sajátos
szemlélet, ahogy a költő az embereket, a dolgokat, általában a világot
látja: egyrészt, mit lát meg belőle, másrészt, hogyan látja. Minden íróra
jellemzően rávall az a tény: miről, milyen tárgyakról, témákról, milyen
emberi és dologi kaposolatokról ír, vagyis mit vesz észre magában és
maga körül. A másik jellemvonása az írói szemléletnek: hogyan látja
meg a tényeket. a dolgokat, mit vesz észre bennük és hogyan ítél róluk.
A látás tehát ,feszültséget jelent a tárgyi valóság és annak szubjektív fel
fogása között,

A teljességre törő költő esetében, - a fentiek alapján ez világos -
a szemléletben fontosabb a hogyan, mint a mit. Szélességben (horizontá
lisan) ugyanis lehetetlen az egészet, él telieset látni. Bármennyire is gaz
dag a témaköre egy-egy költőnek, előbb-utóbb be kell ismernie, hogy a
lehetőségek egyre gazdagabbak és kimeríthetetlenebbek. S ha esetleg
maguk a dolgok látszanak is, a közöttük lévő kaposolatok aligha látha
tók meg és rnondhatók el teljesen. A látás teljessége tehát sokkal inkább
mélységben (vertikálisan) valósulhat meg.

Kinek-kinek tudásától és hitétől függ, mit lát magasnak és mélynek.
Természetes, hogy ,1\ vallásos ember a teljes magasságotés mélységet Is
tenben látja, szemlélete tehát theocentríkus, azaz ístenközpontú. A dol
goktávlatai szerinte csak Istenben nyílnak meg, s csak Benne nyerik el
végső értelmüket. Az Isten mindennek a magyarázata ebben a szemlé
letben, s ezért, aki Istent látja, s a dolgokat ISItenben látja, az lát a leg
nagyobb mélységben és magasságban.

Talán mondanom sem kell, milyen nagy szerepe van ebben a szem
léletben a keresztény mísztikának. Prohászka misztikájából sokat tanulva
ifjú korában misztikus látásmóddal kezdte el költői működését Sík Sán
dor. Első kötetében (Szembe a nappal, 1910), zsengéinek ősszefoglalójá

ban még szirnbolikusan jelentkezik a rnísztíkus élmény. Szembenézett a
nappal, s többé nem tud másként nézni a világba, csak abban a fényes
ségben:

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messziségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És lzitnil és belül, örökre, szüntelen,
Orvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

(Belenéztem a Napba)
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Később a szímbolum kissé realizálódik, második kötetében (A belül
valók mécse, 1912) még csak saját magára vonatkoztatva:

Minden az enyém és bennem a Minden,
Osszefog mindent ez a szerelem.

(Mennyegzős ének)

Egy-két évi stagnálás után a Csend (1924) című kötetében kezd ki
bontakozni a misztikus élmény, főleg az Aldás ciklusában, még mindig
inkább megfogalmazva, mínt esztétikai, költői realitással. de egyre többet
bízva az átélés és a lírai kifejezőképességsodrára. 1922-ben írja a követ
kezőket, mintha jelenésben isteni szavakat hallana:

Bélyeget írok nyugtalan szem"dre,
Hogy bármit nézel. nézvén meg ne áUhass,
Amíg a látás hozzámig nem ér.

.És törvényt írok szomjazó fülednek,
Hogy semmi hanogal meg ne békélj,
Míg ki nem hallod, hogy rólam beszél.

ifAldás)

Igen, ez a lényeg számára: addig menní a dolgok, a lét bensejébe, míg a
látás Istenig nem ér, s úgy beszélni, hogy semmi hang meg ne nyugtassa,
amely nem az Istenről beszél. Theocentrikus költészet ez a legigazibb
teológiai értelemben. S jól tudta Sík Sándor, hog)' ebben a legmélyebben
katolikus költői szemleletben nem voltak elődei nemcsak e hazában,
de világszerte sem, legalább egy évszázadnyi távolságban, Mindszenty Ge
deon kísérletét is ideszámítva. S nem csodálkozunk, hogy a hozzá sokban
hasonló törekvósű Harsányi Lajos "közvetlen" elődjének Dantet tekintet
te, már ami a szemlelet lényeget illeti. Bár Sík Sándor sok ösztönzést ka
pott Prohászkától. - ezt mutatja modern misztikájuknak hasonlósága
és az az apró adat, hogy Prohászka nacvra becsülte A belülvalók mécse
című kötetet - mindkettőiüket úttöröknek kell tekintenünk. s indítá
saikat jelentősnek érezzük, különösen manapság, amikor a vallásos élet
ben egyre növekszik a misztika becsülete.

A Csend után következő kötetek, a Sarlósboldogasszony (1928) és a
Fekete kenyér (1931) egészen az öregkori líráig a legreálisabb szemlelet
képviselél. Néha még ezekben is kisért a pátosz, a hirdetés varázsa, de
már szimbólumai is egyetemesebbek, általánosabbak. az eddigieknél sok
kal nagyobb ,a "közönséges" realitások szerepe, és tudatosan kiszélesül
hum.anizmusa a "közörs Végtelen" (Ember) gondolatában és a "kettős vég
telen": az Isten és az ember együttlátás3ban:

N em osztom ketté Isten-adta részem:
Az élő életet,
Istent és embert akarom egészen.

(A püspök)

Ezt a kettős végtelent énekli az embertelen háború idején, a náci
kegyetlenkedések, deportálások idején is, az ember méltóságát a legmaga
sabbra emelve, míg végül a békés élet kivírágzása után öregkori Iírájá
ban színesedik legszebbre a hangja. Ez az öregkori líra bizonyítja, hogy
csak a realizmus tiszteletével lehet feljutni a legnagyobb teljességre. Te
remtő és teremtmény, élet és halál, természet és természetfeletti, tárgy
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és fogalom egyűttlátása, az egyetemes látás ihleti a modern katolíkus líra
egyik legszebb versét, A Mindennevű nagvszei-ű misztikus ciklusát. É:r
dekes, hogy ezt a művét nem vette fel kötetébe az Úszi fecske válogatása
kor, pedig 1949-ben Írta. Talán féligkésznek gondolta? Így rendkívüli
a vers, egyszerűségében,közvetlen csiszolatlanságában. Az egészet kellene
közölní, hogy értsük, miesoda mélységekig jutott el a misztikában a köl
tő. Talán ez a rövid önálló részlet is jól érzékelteti:

A minap egy kutya jött be a szobába.
Egyenpsen hozzám.
A téremre tette szelíden
Az első lábát.
És fölnézett rám szeliden:
.Nem lehetnél hlíségesebb?
Én mindvégig hűséges vagyok."
Le kellett siitnöm a szememet
És májdnem hangosan kimondtam
A szentpéteri szót:
"Menj ki tőlem Uram ..."
De Te jobban tudod. mit gondolok,
És nem mentél ki tőlem.

Merész kép: egy kutya hűségében meglátni és megláttatni az Isten hű

ségét. Kép s ugyanakkor nem csak kép: valóság. Nem csoda, hogy pan
teizmussal gyanúsították már e1ső verseinek megjelenésekor. De panteiz
musról szó sem lehet műveiben, annál inkább a misztikus Isten-élmény
és teremtésélmény kifejezéséről. Sik Sándor nem azonosítja a vilázet
Istennel, de szenvedélves szintetikus szemlélettel mutatja meg a szürke
látszat mögött meghúzódó kapcsolatokat és mélvségeket, Első éveiben
még nem találta meg saját hangját, ezt a misztikát nem is becsülte sokra,
később azonban már "teológiai érvelésének" a módja is misztilkus lett:
nem az objektív, logikus osiszoltságú vagy kinyilatkoztatott érveket emeli
ki élményeiből, hanem az exisztenciális bizonyságot:

Akit szereitem, - őt - meg - őt,

Meg őt, ó mennyi drága főt,

Testvért, barátot, eszmetársat !
Lehet-e, 110911 töhbé ne lássak
Csak egy lelketlen szemfedőt?

S a millió.~zoros csodát,
Az Isten ízét, illatát,
A kozmoszt, melynek boldog tükre voltam,
S a másik kozmoszt; amit eldaloltam,
Ne látnám többé odaát?

Hisz látnom itt sem 1)Olt elég
A dnl90k innenső felét.
Könyvben, imában, emberekben,
Etnie! akartam, egyért verekedtem:
A iuiséért, a teljesért.

(A mátrai temető)

fme, itt is az egvetemességnek, a teljességnek beléje oltott ösztöne szólal
meg érvként és bizonyságként l

Ennek a mísztíkus szernléletnek a problematikája is szinte a rnisztíka
tankönyveibe illik. Leggyötrőbb kérdése és az arra adott válasz is tipiku-

584



san mísztíkus: nem volt-e máltatlan és hűtlen a kegyelemhez? az él
ményeken túl hol a kézzelfogható bizonyság az alhagyatottság érzéseí kö
zött? S a válasz nem lehet más, csak .a még nagyobb odaadás, a még
nagyobb szeretet, a még nagyobb élmény az akarat teljes Iángolásábari:

De nem hagytalak-e Téged el én,
Szómmal, amelyből kialudta fény?
Szívemmel, amely csupa seb,
Elmémmel, amely űrnél üresebb ?
S nem hagytam-e el Veled együtt Azt,
Aki az űr fölött virmszt ?
Mit felelek, hisz nem tudok felelni:
Mit felelhet a Mindennek a semmi!
Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
Es bízni, bizni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

(A néma miatyánk)

Az egyetemes szeretet költészete

A misztika Prohászka szerint: "Isten mély megérzése a világhan sa
lélekben; megérzése a mély kapcsolatoknak a Iét és Isten között, kapcso
Iatoknak, amelyek közelséget, egyesülést, életet mondanak." A mísztiká
nak ez a felfogása morális feladatokat hordoz magában, feladatokat, ame
lyek a szerétetben valósulnak meg tökéletesen. Thomas Merton, a modern
mísztíka tekintélyes mestere írja egyik könyvében: "Isten nem egyedül
miérettünk adja nekünk az ő örömét. S ha tudnők Űt egyedül magunkban
bírni, egyáltalán nem volna a miénk. Bármilyen öröm, ami nem árad ki
lelkünkből és nem segit másokat is az Istenben való örömhöz, nem Is
tentől van." S egy másik helyen: "Minél inkább azonosulunk Istennel,
annál azonosabbak leszünk azokkal, akik Vele azonosak. Az ő szeretete
fog élni mindnvájunkban, Az Ű lelke lesz egyetlen életünk. Mindnyájun
ké és Istené. Egymást és Istent ugyanazzal a szeretettel fogjuk szeretni,
amellyel Ű szeretett mindnyájunkat és önmagát. Ez a szeretet maga az
Isten."

A misztikus akárhonnét indul ki, mindig a szeretethez jut. A szere
tet az életeleme. S hogyha hozzá még költő is, az emberszíveket egyesítő,

"köZJérthető nyelvet" is a szerétetben találja meg.
Sík Sándor költészetében lépten-nyomon a szeretet egyesítő ereje

nyilatkozik meg, kimondva és kimondatlanul. Emberszeretetének alapja:
minden ember valamiképen "azonos" Istennel, minden emberben Isten
lakik, amint szép verse, a Szentségtartók hirdeti:

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Ha járok, mást sem tesz a szívem:
Mindegyre csak ta l á l k o z i k.
A legtöbben visszaköszönnek,
Van, aki tovább megy ridegen,
Van aki bambán visszabámul,
Csak egy nincs köztük: idegen.
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A templomtól a temetóig,
Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S mind::m h1z tabernák1l1um.

Ez a tény, hogy míndnyájunkban Isten lakik, az emberiséget "szent
családdá" alakítja át, amelyben Isten él és működik. Ebben a közösségben
a létalap a szeretet, sőt Sík Sándor gondolkozásában a lét és a szere
tet között egyenlőségi jelet is húzhatunk.

Én te vagyok és te vagy én.
Nincs más igaz a föld színén:
Mind, ami az Egyből 1)aló,
Egymásnak szivére való.

Atyámfiai. gyerekek,
Csak egyet tudok: szerctek:
Irryátok fel a fény szavát:
Vagyunk: szeressiink! Nincs tovább.

(Szent család)

Mivel az egész természet az egész teremtett világ- részesedik valami
képen Istenben, a misztikus költő az egész világ-ra kiterjeszti egységesítő

szeretetét. Szeritferenci áhitattal szemléli és öleli lelkéhez nem csak az
embereket, hanem az öSI3ZetS teremtményeket, fűveket, fákat, hegyeket,
állatokat. A testvériség kőrét kiterjeszti az embereken túlra. Nagysza
bású ciklusa, A hetedik nap dallama az Isten hetedilmapi, "pihenő", meg
nyugvó örömével veszi számba a teremtett világot; s ebben a határtalan
örömben ,a "bizalmas, otthonos világ" úgy tárul eléi'e. hogy megérti az
embereket éppúgy, mint "a tekerődző kövér gilisztát". s ,.testvérek va
gyunk", - kiábtja a hangyák felé. Mindcnben felfedezi a rokonságot, a
hasonlóságot, s végül félelmetes egyszerüséggel mondja ki a testvériség
summáját:

Mind egyek vagyunk:
A Centrumtól egyforma messze és
Egymáshoz egyformán közel. A Szem
Mindnyájunkon egyformán ra,it pIhen,
A Szív egyformán mindnyá,illnk ieié
És mindnuájunkból egyformán pIheg.

Ez a szeretet nem póz, s nem csak intellektuális élmény. Akik a költő

életét ismerték, tudják, hogy a gyakorlatban is mennyire .a szeretet em
bere volt. A hetvenedik születésnapra írt köszöntőjében vallotta Ortsüau
Gyula, hogy nem lehet elfelejteni annak a szegedi tejnek az ízét, amit
Sik Sándor számukra rendelt és fizetett hosszú időn keresztül, egyetemi
éveik kezdetén. Akik ismerték, tudják, hogy inkább hibázott túlság-os
megértéssel és segítőkészséggel, mintsem valakit is szeretet nélkül bo
csásson el. Ez a szolgáló szeretet emésztette fel sokszor idejét és fizikai
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erejét. Olyanok is gyakran akadtak, akik visszaéltek szeretetével, ki
használták önző módon. Ezeket is tovább szerette.

Mert nincsen megállás a kegyelemben
S töredék minden, csak a Szerelem nem.

(Keresztút. XII. stáció)

Néha szemére vetették, hogy esztétikai meggyőződése ellenére egyes ke
vésbé sikerült verseket favorizált a sikerültebbek kárára. Erre is a sze
retet vitte rá: azt akarta adni, amivel úgy gondolta, [obban szerethet.
Gyakran az az érzésünk, hogy némely sorokat vagy egész verseket csak
azért írt le, csak azért szavalta el, mert ezek által akarta kifejezni sze
retetét. Számára a költészet is a szel'etet gyakorlótere lett néha, s ezt a
szándékát az egyszeru emberek tömegei meg is értették, Abban a mód
ban is, ahogyan a dolgok fölé hajol, ahogyan kiárasztja lelkét az emberek
felé, ahogyan ír róluk, a jóakarás és [óoselekvés szenvedélye izzik. A leg
szebb isteni erény ez a szeretet, mert míndenben az Istent látja s minden
ben Öt szeréti.

De mondd meg, Uram:
Behunyhattam-e szemem előlük,

Mikor belőlük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem,
Amikor Te búgtál bennük
Kimondhatatlan sóhajtásokkal ?

Becsapták néha? Lehet. Csalódott olykor? Előfordulhatott. Tévedett egy
szer s másszor? Valószínű. Egy azonban biztos: tudatosan, meggyőződés

sel vallotta a szeretet nagyságát s üdvözítő voltát, s joggal hitte, hogy
benne is. a végtelen isteni szeretet működik, s költészetében is az Isten
beszél:

Egyszer a Könyv felüttetik
S vonatik minden ember felelőre.

Miruleneques szó megmázsáltatik
S a nagy Verdikt elmondatik felőle.

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

A forma teljességének kérdései

(lsten szólt belőle)

Idáig eljutva Sík Sándor költészetében egy kérdés merül fel ben
nünk: vajon az egyetemes látás és az egyetemes szerétet már egyetemes
költészet? "A művésznek egy a kötelessége: a ,lelke Istenéhez' való alá
zatos és odaadó hűség: minél tökéletesebben azt és úgy adni, ami lelkét
eltölti" - írta a költő a Vigilia 1935. évi husvéti számában, A katolikus
irodalom problémájához című jelentős tanulmányában. Az eddigiekben
azt bizonyítottam, hogy a lelke legmélyéig katolikus misztikus valóban
azt adta, ami lelkét eltöltötte. Előbbi kérdésünk tehát az egyetemes köl
tészet hogyan-ja körül mozog. Sík Sándor tanulmányaiban ismételten
felbukkan ez a probléma: hogyan lehet az egyetemes szándékú költésze
tet formailag, esztétikai teljességben megalkotni. Mint tudatos rnűvész,

esztéta és irodalomtörténész, elvileg választ tudott adni a kérdésre, gya-
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korlatnag azonban csak sok év után tudta megoldani a felvetett prob
lérnát, akkor sem mindig hibátlanul. Olyan kérdések is felmerűlnek itt:
miben áll az egyetemes forma? hogyan viszonylik az egyetemes látáshoz,
életformához a teljesnek művészi kifejezése? egyáltalán lehet-e egyete
mes formáról beszélni? Sik Sándor esztétikájaban a művészi forma kér
dése az élmény és a kifejezés egységének a kérdése. Az alap tehát az él
mény, vagyis az élet, amely kisugárzik a műre, az alkotásra. "Amit Isten
élní adott, megélni a maga módján és a maga mértéke szer-int egész-em
ber módra, és abból ambt megélt, megalkotni a Művet a maga mód ia
és mértéke szerint legtökéleteesebben: ez az író dolga - nemeslevele
és felelőssége", - írta Takács Ernőnek. Az élmény még önmagában nem
forma, nem műalkotás, Szerínte a forma a "szellemet életté váltó anyag,
az anyagban jelentkező szellem. Érzéki valóság, amely több önmagánál,
jelentés, élet, lényeg, amely érzéki átéltségben jelentkezik". Az egyete
mes igazság és szellem konkrétumba való őltőzése, valamiféle inkarnáció
történik a műalkotásban. A forma tehát, amely a dolog lénvesrét teszi
(költemény esetében: a nyersanyagot. a szavakat költészetté lényezíti)
nemcsak művészi élmény. A rnűvészi forma kérdése ,a kifejezés (érzékel
hető anyag) kérdése is: a kettő, a művészi élménv és kifejezés egysége,
teljessége teszi a műalkotást művé, Ilyen értelemben tehát formai tel
jességről csak akkor beszélhetünk, ha a kettő egységben van. Cvakorla
tilaga művószí élmény kifejezése nem más, mint .•megörökítése" a szén
nek, a művészí élménvmek. A költő feladata tehát az, hogy mindenkor
jelenvalóvá, létezővé tegye a megélt szépet, tehát tartásitsa az élményt,
azaz kifejezze s ne csak elmondja, elbeszélje vagy leírja.

Ha valamit kifogásolhatunk Sík Sándor költészetében. úgy azt hoz
hatjuk fel, hogy nem minden versében él ezerves egységben az élmény és
annak kifejezése, főleg fiutalkori lírájában. Első éveiben inkább csak el
mondja, leírja az élményt, rnint tartósítja, "örökíti". Ezt a korszakát
maga a költő is így ítélte meg a már idézett levelében. A Szembe a
Nappal és A belülvalók mécse misztikus nyelvéről mondia, hogy az a
nyelv nem volt egészen az övé. a sajátja csak később alakult ki. A ciklus
minden verse őszinte ugyan (élménvből fakad), de "az élmény csak egy
szimbólummá vált képfátyolon szűrődik át benne", os "valami van benne,
ami nem egészen szerves, a kifejezés legtöbbször egv-két fokkal hango
sabb, színesebb, igényesebb ,az élménynél". Az ún. hazafias verseiről pe
dig azt írta, hogy ezekben sikerült legkésőbb eljutnia önmagához.

Természetesen, az "igazi" forma tc1jC'.sség,';ben is vann-ik fokozatok
minden költő művében. Ahogy HZ élmény mélyül, gazdagodik. színesedik,
ugyanúgy a kifejezésnek is mélvülnie, .gazdagodnia, azaz fejlődnie kell.
A forma teljessége mélységbcn és magasságban kimeríthetetlen. Sík Sán
dor költészetében nagyaránvú fejlődés mutatkozik ,a Szembe a Nappal
kifejezési kísérletéről A 1VIindennevű teljességéig. A fejlődéssel, gazdago
dással egyenlő arányban növekszik azoknak a költeménvelenek a száma,
amelyek nem szorulnak kölcsönvett, "mások élményeiből született for
mákra".

A formai teljességig, az élmény és a kifejezés ezerves egységéig el
jutni, Sík Sándornak drámai küzdelmet jelentett. Ez a küzdelem abból
a "kettő&ségből" származott, hogy művésznek és papnak kellett lenni,
még pedig drámájában is szintézíst teremtő, klasszikus Ielkialkata sze
rint: mindig és mindenben, egyszerre kettős küldetéssel, Nem az élmény
szabadságában ismerte fel paradox helyzetét. ahogyan legtöbben gondol-
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ják papművészek esetében hanem a kifejezés nehézségeiben. így foglal
ta össze problémáját: "minden élményemben benne lévén mind a kettő, a
művész is, a pap is, hatni akar, érvényesülni kénytelen az élmény kife
jeződésében is mindkettő. És itt kezdődik a dráma. Amíg az élmény be
lül marad a lélekben, nincs kettő, csak egy, - egy gondolat, egy érzés,
egyirányulás -, de mihelyt onnan kilép, mihelyt alakot ölt, azonnal két
féle arcot ölt", s "hogyan találhat művészi formát ,az az élmény, amely
mindenestül, szervesen és töretlenül művészi élmény ugyan, de ugyan
akkor nemcsak művészi élmény, hanem más is". Mi ez a más? Az em
berek javára, hasznára tovább adandó isteni ajándék, tehát úgy kell ki
fejezni, hogy megértsék és átvegyék, hogy gazdagodjanak, megszentelőd

jenek általa az emberek. "A formálast ez az önkéntelen, legtöbbször nem
is tudatos törekvés a legmélyebben érinti" - írja. A teljességet így,
horizontálisan is szándékolja: "az előbbiek után alig titkolhatom: végső

- elérhetetlen, de szüntelcnül sarkantyúzó - célom: mindent elmori
dani és lehetőleg mindenkinek." Ebben a szándékban nem nehéz felfedez
ni az általa sokszor hangoztatott teljes katolikum irodalmi vonatkozásait.

Formai problémáira a megoldást a fogalmak tisztázása és végül a
tények hozták meg. Felismerte, hogy a pap és a müvész hivatása nincs
ellentétben egymással. Az a küzdelem az egyensúlyért. ami végig meg
marad az ember lelkében, még hasznos is lehet: új színnel, új zamattal
gazdagítja a költészetet. S úgy gondolom, felismerte - fel kellett ismer
nie - azt a tényt, hogy az embereket a költészet által nem csak úgy
szolgálhatja, hogy szinte fizikailag minden ernber számára érthető ver
seket ír, - ez lehetetlen lenne, az érthetőség egyébként is eléggé relatív
dolog -, hanem sokkal inkább úgy, hogy tanuságot tesz a Szépségről

és Igazságról, s ezzel lehetőséget ad az embereknek a gazdagodásra, a
tökéletesedésre, ahogyan a kegyelmi eszközök is részben csak lehetőségek.

Az egyetemesség, a teljesség a most és mindenki által nem értett művek
kel is valósul, hiszen az időben és térben egyetemes emberiséget és köl
tészetet szolgálja mindenki, aki igaz emberi élményeket fejez ki. Az em
beri egyetemesség kollektíve épül fel, tudván azt, hogy senki sem egész
világ, s az Istenből is - legyen szabad így mondanorn -cs,ak része
ket látunk és "valósítunk" meg életünkben és költészetünkben. S min
denki külön világa alakítja ki az egész, a teljes világot. A költészetben
is, ahogyan Sik Sándor mondja magáról:

Szüretelő /oádamba összehoztad
A nyártól ami gyönyörű telik,
A tarka ősz csorgó gyümölcseit
És illatát egy visszatért tavasznak.

Egy emberélet minden illatát:
Ezt, ezt sóhajtom a verseken át
Az eljövendő emberebb világnak.

Testvéreim, akik a vizözönt
Túlélitek, itt egy világ lcöszönt
Hús-vér oszlopairól Sziriátnak.

(Sziriát oszlopai)

---'-..oll·"IIlI_-
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Szennay András

A FAJI MEGKüLÖNBÖZTETÉS
ÉS A KERESZTÉNY TANITÁS

A II. vatikáni zsinat 1963. október 24-én tartott ülésén T r a c y ame
rikai püspök 147, az Egyesült Államokban élő püspöktársa nevében dek
laráció közzetételét kérte a zsinattól. E nyilatkozat hivatott lenne 
mint kifejtette - támogatni a faji megkülönböztetés előítélete ellen küz
dőket. Ugyanakkor pedig a megkülönböztetés áldozatai számára vígaszt
és erkölcsi támogatást nyújtana. Egyben azt a reményt is keltené , hogy
az egyház által hivatalosan hirdetett álláspont az egyetemes emberi kö
zösség előtt is nagy súllyal nyom majd a latban s közelebb visz az összes
emberi jogoknak általános elismeréséhez. A zsinat feladatai közé tarto
zik ugyanis, fejtette ki a püspök, hogy felhívja a világ figyelmét: a faji
megkülönböztetés nem fér össze azzal a hitigazsággal, hogy az emberi
ségnek Isten a teremtője és atyja, aki minden teremtményét azonos mél
tósággal és alapjogokkal ruházta fel.

Az utóbbi -éveknek nagyszámú, hivatalos egyházi tényezők ajkáról
elhangzott megnyilatkozása s nem utolsó sorban az imént emlitett zsinati
felszólalás szelgáltat indítást arra, hogy a faji megkülönböztetés prob
lémájával a teológia nézőpontjai szerint kissé behatóbban foglalkozzunk.

A szakemberek manapság teljes mértékben megegyeznek abban,
hogy az emberi fajok között, melyek teljes "tisztaságukban" már nem
lelhetők fel, nincs abszolút jellegü biológiai különbség. A fajok ma nem
egyebek, mint biológiai alcsoportjai magának a "homo sapiens"-nek, az
embernek. Akik azonban a "faji problémát" hangoztatják és felszínen
tartják, nem sokat törődnek a tudományos állásponttal. Komplex kérdést
látnak az ügyben, amelynek - szerintük -. gazdasági, társadalmi, kul
turális, vallási és nem utolsó sorban hatalmi vonatkozásai vannak. A fa
jok tudatos megkülönböztetésére, szétválasztására és szembeállitására irá
nyuló törekvés egyébként az újkornak egyik szomorú "vivmánya", amely
egyidőben terjedt el a fehéreknek. elsősorban az európai népeknek gyar
matosító terjeszkedésével.

A teológiának a szaktudományi megállapításokoz nincs semmi hozzá
fűznivalója. A hittudománynak nem feladata, hogy a fajok mibenlétéről,

számáról, keveredésükről, múltjukról vagy jelenükről szóljon, Beszélhet
azonban a teológia, sőt kötelessége is szólnia arról, hogy miként kell
vélekednie az ún. rasszizmusról a keresztény embernek. Rasszizmuson
értjük a rendszerező elméleti alapvetését a faji megkülönböztetésen ala
puló és gyakorlatban is megvalósítani kívánt előítéleteknek. A hétköz
napi életben ez a teória világszerte az erőszak durva formáiban érvénye
sül.

Az emberi faj egysége

A rasszizmus abból az állításból indul ki, hogy az emberek egyes,
faj ilag különböző csoportjai egymástól élesen elkülönülnek és hierarchi
kus rendben osztályozhatók, Szerinte tehát alacsonyabbrendű és maga
sabbrendűfajok léteznek. További tétele, hogy bizonyos fajok genetikus
adottságaiknál fogva bűnözésre, a társadalmi élet szempontjából káros
cselekvésekre hajlanak. így azután a faji adottságok mindenképen egye
sítik, illetve szétválasztják az emberek bizonyos csoportjait.
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Mindezek az állítások homlokegyenest ellenkeznek a keresztény hit
nek az emberiség egységéről és az emberi méltóságról szóló tanításával.
A keresztény szemlétetben minden ember ugyanazon Atyának és Terem
tőnek gyermeke, mindenki élvezheti Krisztus megváltásának gyümölcsét,
egyazon hivatással és reménnyel tekinthet örök célja és üdvössége felé.
Mindaz tehá" ki a Miatyánkot imádkozva, testvérei sorából akár a fekete
bőrűeket, akár egyéb fajhoz tartozókat kizárná, bármily "titokban" is
tenné ezt, nem mondhatja valóban őszintén az imádság egyetlen szavát
sem s nem is remélheti, hogy minden ember közös Atyjánál meghallga
tást nyerj en. Ha ugyanis -- mint hitünk tanítja - valóban csak egy
Isten van, akinek "képére" mindannyian teremtettünk, s ugyancsak
egyetlen az Atya, ki gyermekeit - kivételt nem téve - egyenlőképpen

szereti, akkor ennek a teremtő Istennek és Atyának teremtményei és
gyermekei szorosan egymáshoz rendelt testvérek is. Tán megdöbbentően

hangzik, de azt sem feledhetjük, hogy ez a testvériségünk még a bűnben

való testvériséget is jelenti. Vallásunk mondja, hogy közös ősszüleinkben

valamennyien vétkeztünk, következésképp mindannyian végképpen rászo
rulunk az Atyát kiengesztelő közvetítőnek, Jézus Krisztusnak mindene
ket felölelő megváltására. A megváltásnak ez a "kawlicitása", azaz álta
lános volta egyházunknak hivatalos tanítása,

"Emberi" módon szólva ugyan elhagyhatja ajkunkat olykor a kije
lentés: rni kapcsolatom van nekem a tűzfőldiekkel vagyadélafrikai né
gerekkel? Az én népem, fajtám története nem azonos az övékével s az
övéké is távol áll tőlem. Az utóbbi évek eléggé bízonyíthatták, hogy a
közös emberi sors, veszélyek és reménységek mennyire összefűznek a föl
dön minden embert. S ha a közös élmépyek ma már emberek százmíllíólt
képesek a föld különböző pontján célközösségekbe tömöríteni - gondol
nunk kell a béke megvédésére -, mennyivel inkább feladatai a keresz
tény hit követőinek, hogy testvérnek tekintsenek minden embert, bármely
fajhoz tartozzék is. Krisztus misztikus testének tagságában soha nem volt
és nem lehet bármiféle "ismertetőjegy" egyetlen fajhoz való tartozás sem.
Nem ok nélkül írta már le Szent Pál, hogy "mindannyian Isten fiai vagy
tok a hit által, amely Jézus Krisztusban van. Mindannyian, akik Krisz
tusra megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő: mert
ti mindannyian egyek vagytok Jézus Krísztusban" (Gal. 3, 26-28).
S ha tesz is az egyház olykor - épp az emberi sajátosságok változatos
ságát tiszteletben tartva - különbséget például a liturgia nyelvében
vagy bizonyos szokások tekintetében, ugyanakkor arra is figyelmeztet,
hogy "maga az egyház sem nem latin, sem nem görög vagy szláv" (XV.
Benedek, "Dei Providentis", 1917). Nem csodálkozhatunk tehát, midőn

YVelS Congar azt írja, hogy ha Krisztus ma a földre jönne s arról
értesülne. hogy van valahol fehérek számára "fenntartott" katolikus
templom, amelybe négerek nem tehetik be lábukat, úgy bizonyára oda
menne, hogy a szentmisét négerek számára is bemutassa, még akkor
is, ha ezért újra keresztre feszítenék.

A rasszizmus hirdetői a másik embert, ha az nem tartozik az álta
luk "értékesnek" minősített faj képviselői közé, lenézik, megvetik s az
emberi társadalomból a legraffináltabb módon történő megbélyegzéssel
kiközösítik. Méltán nevezi őket O. Mannoni olyalllembel'eknek, kik
ből teljesen hiányzik az emberiességnek a másik embert megérteni,
értékelni képes érzéke (Psychologie de la colonisation, Paris, 1950.) Ért
hető tehát, ha a faji megkülönböztetés szószólóí egyszersmind a paroxiz
musig fokozott gyarmatosító mentalitás képviselői is. Ennek a beállitott-
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ságnak szülőanyja pedig nem a szeretet, hanem a gyűlölet, amely gyil
kosságba hajszolja megszállottjait. Nem hiába írta a szeretet Apostola:
"M~ndaz, ,ak,i gyűlöli testvérét, gyílkos" (1. Jn. 3, 15).

A félreértett

Hivatkoznak olykor a rasszisták magára a Bibliára is, mondván,
hogy az igazolja őket: vajon a zsidóságnak "választott népként" való
gyakori említése, az idegeneknek, a zsidóságon ·kivül élőknek hátrá
nyos színben való feltüntetése nem a rasszizmus előfutára volt-e?
A valóság itt azonban az, hogy aki az ószövetségi szentírás szelleméhez
csak kissé is közel férkőzött, annak látnia kellett azt is, hogy a "ki
választottság" ténye, amely egy népre vonatkozott, sem tartalmában,
sem pedig jelentőségében nem a mai értelemben vett "faji megkülön
böztetés" jellegét viselte. A kutató előtt mindjárt szembetűnik a tény,
hogya vallási élet mivolta és megnyilvánulásai Izrael népénél gyöke
resen eltértek az őt környező, számos esetben azonos fajhoz tartozó
népeknek vallásától. Izraelt Isten, mint "népet" választotta ki, hogy
a messiási ígéretek letéteményeseként épp az univerzális, minden népet
és fajt szeretetben felölelő egyház révébe vezesse az emberiséget. Izrael
kiválasztása tehát "pars pro toto", az egyetemes emberiség üdvösségét
célzó teremtői elhatározás következménye volt.

Hogy a kiválasztás mennyire nem a faji megkülönböztetés szelle
mében történt, s hogy ,a Biblia mennyire nem valamiféle "nemesebb,
magasabbrendű faj" kiemelését említi, azt az ószövetségi szeritírásnak
igen sok kijelentése bizonyítja. Világosan kifejezésre jut benne ugyanis,
hogy Izraelt Isten nem kiemelkedő tulajdonságaiért választotta ki cél
jának megvalósítására. Ellenkezőleg, a szentírás a kiválasztott népnek
számosgyengeségét hangoztatja, hogy ebből ezzel is kitűnjék a Terem
tőnek nem emberi képességektől, értékektől függő nagysága. A kivá
lasztás tényének tartaimát sem a rasszizmus gondolatvilága hatja át.
Izrael első pillanatttól kezdve az egész emberiség érdekeit képvíseli,
mint a kinyilatkoztatásnak közvetitője. Az ószövetségi szentírás állan
dóan hangoztatja, hogy Jahve nem csupán egyetlen népnek "saját"
Istene, hanem minden dolognak és embernek ura, rajta kívül nincs
más isten. Tisztelete ezért nincs egyetlen helyre korlátozva, hanem min
denütt lehet és kell őt imádni. Világosan tanítják ezt Szent István
első vértanú és Szent Pálareopagosi beszédei (Ap. csel. 7. és 17).
E helyek adják helyes magyarázatát azoknak a bibliai szakaszoknak
is, melyekben Noé utódairól, az emberi nem szétválásáról, a bábeli
toronyról olvasunk. Szaktudósok sokat foglalkoztak e szővegek ma
gyarázatával s ma már világos előttünk, mennyire távol álltak a bib
liai tanítástól azok a törekvések, amelyek épp az említett bibliai he
lyekre hivatkozva igyekeztek a XVIII-XIX. században a négerek el
nyomását, rabszolgasorban tartását igazolni. Természetes, hogy akkor
is, azóta is az önző érdekek szóltak az ilyen "bibliamagyarázók" ajká
ról. Isten ugyanis a fajok elátkozása helyett áldását adta Abrahám
nak, akiben áldott lett a föld minden népe (Gen. 15-17). S nem ne
vezhető véletlennek, hogy Isten az "idegenek" közül is választott fér
fiakat és nőket az izraeliták biztonságának megvédésére, sőt a Messiás
ősei között ugyancsak az "idegen" noabita Ruthnak is helyet bizto
sított.

Igaz, hogy az ószövetségi kiválasztás gondolata nem egyszer hamis
öntudattal, politikai nagyravágyással töltötte el az izraelitákat, a "faji
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megkülönböztetés" gondolatát azonban csak a későbbi korok vulgari
záló felfogást tükröző elképzelése vetítette vissza aBibliába.

Teológiánk feladatai

A keresztény gondolkodó azt sem tévesztheti szem elől, hogy a prob
léma rnélyen érinti az emberiség békés együttéléset is. A béke a klasz
szikus szentágostoni meghatározás szerint a rendezett élet nyugalma.
Az emberi viszonyok rendezettsége pedig mindig az igazságosság függ
vénye. Ezt az igazságosságot viszont nem engedi érvényre juttatni az
a törekvés, mely másokat, emberek csoportjait, fajokat háttérbe szorít,
esetleg leigáz és szolgasorba hajt. E bűnös törekvések révén napjaink
ban is - miként néhány évszázada többször - kialakultak bizonyos
"konfliktus-zónák", így a néger kérdés az amerikai Egyesült Allamok
ban, az "apartheid" a Dél-Afrikai Unióban, továbbá egyes gyarmato
sítási gócok, valamint a fejét helyenként felütő antiszemitizmus.

Az utak, amelyek a faji megkülönböztetés leküzdéséhez vezetnek.
különféle módon irányulhatnak a kőzös cél felé. A forradalmároknak.
hogy úgy mondjuk, a "prófétáknak" útja a rendkívüli út. Ezek közé
sorolható a ro i korunkhan például egy Mahatma Gandhi, aki nagy éles
látással és egyéni aszkézissel küzdött az erőszakmentes, békés világért.
Kétségtelen, hogy oa világnak szüksége van ilyen egyéniségekre.
Ok mutatnak irányt, viszik közelebb az ügyet a célhoz. Viszont az is
biztos, hogy minden részletező, gyakorlati kérdést nem képesek meg
oldani. sőt nagy koncepcióikat is vegyes érzelmi megnyilvánulásokkal
fogadják kortársaik. Azt sem tudják biztosítani az ilyen "jövőbelátók".

hogy kortársaik az adott pillanatban és helyzetben a felismert helyes
elveknek leginkább megfelelő eszközöket használják, az igazságot és
szeretetet egyformán diszkrécióval alkalmazzák. Épp e téren nyílik
azután reális lehetőség a szívós, a szolíd elvekre építő "hétköznapi"
munkára. Nem maradhatnak ki ebből a teológia művelői sem.

Hangot kell adniok az evengéliumi elveknek s a belőlük levon
ható következtetéseknek. Irányt kell mutatniok az elveknek az egyes
történeti és társadalmi struktúrákat szemmeltartó gyakorlati alkalma
zásban. S vállalniok kell a helyzet adta "határesetekben" a hűséges,

az áldozatoktól sem visszariadó tanuság tevő szerepét.
A katolikus teológia az egyház teológiája. Ez egyszersmind azt is

jelenti, hogy az a katolicitás, melyet az egyház mindjárt "születésnap
ján", az első pünkösd alkalmával a világ színe előtt megvallott. a teo
lógiának is sajátja. Az embereknek az Atyával és Fiúval a szeretet
Lelke által való kapcsolata, a Teremtőben való egyesülés a keresztény
ség lényegének velejárója, amely nem tűrheti a faji megkülönböztetés
által támasztott belső cllentétszítást sem. Az az időbeni, történeti fejlő

déssor. melynek kapcsán a "fehér" kontinens hithirdetői vitték el a
kereszténységet a fekete, vörös és egyéb testszínű emberekhez, még fl

kereszténységen belül sem jelenthet semmiféle kiváltságot, nem is
szólva arról a reális történeti lehetőségről. hogy évszázadok múltával
esetleg épp a "színesek" által lakott területek küldhetnek a tegnap
még keresztény, de idővel hitüket vesztett ,.fehérek" megkeresztelésére
misszionáriusokat.

A rasszizmus eszmei síkon radikális tagadása a testvéri szerétet
nek, lélektani és akciókészséget jelentő vonatkozásaiban pedig valóság
gal lábbaltiprása annak, Olyan érzelmeket igyekszik ugyanis szítani,
amelyek külső erkölcsi magatartásban a gyűlölet szavaiban és tetteiben
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nyilatkoznak meg. Tévedés lenne azonban azt vélni, hogy itt csupán
"erzelrm" megnyuatkozásról van szó, Jelentos mértékben szerepet kap
az olykor rucatos cselekvést biztosító értelmi megfontolás, máskor épp
ét nagyroku rudacíansag IS. lVHg azonban a világi terminológia az ertelmi
rnűkodesberi mulasztásokat a níanyos műveltség, az egyoldalú szemlé
let, erosebb fogalmazásban esetleg az ostobaság rovására írja, a teoló
giának kisebb-nagyobb mértekben már bűnrot is említé.'>C kell tennic.
Amasokat tes iszme, faji hovatartozása szermt megítélő magatartást
lehet ugyan oktalannak bélyegezni, dc aZl sem Ielejthetjük, hogy ez
az "oktalanság" bűnos cselekedetekhez, suryes bunökhöz IS vezethet,
Példaként Ielernlithetjűk, hogy it rnásoxat Iaji hovatartozása, testszíne
szerint megit élő magatartás nem egyszer a hangulatkeltő propaganda
eszközeiben jelentkezik. Gondolhatunk üt példáu; karikatúragyűjteme
nyekre, A keresztény szeralélet meg e primitívnek tűnő eszközben is
fel kell, hogy fedezze it bunös, szereteí.íen magatartást, inert az egy
máshozrendeltséget, a bensóséges emberi kapcsolatot semmilyen módon
sem szabad sem megcsúlolni, sem pedig megtagadni.

Azt rnondhatná valaki, hogy helyes ugyan az emberi meltóság
hangoztatása, de hát máig is akadnak emberek, kik nem tanultak meg
olvasni, vadakként élnek, s ugyan melyik az a fehér apa vagy anya,
aki a leányá L feketebőrű ernberhez adná feleségül'? Valóban, ezek a
nehézségek, ellenvetések a valóságban iennforognak, elhangzanak, rnond
hatni az élet állal "tálalt" tények, problémák. Az evangéliumra támasz
kodó teológiai válasz azonban ma is, évszázadok multán is, csakis az
emberiség közös összetartozásának s a keresztény szerétetnek elvi alap
Jait hangoztatja. A teológia tudomásul veszi ugyan, hogy a különféle
kulturális és társadalmi struktúrák az adot t történelmi pillanatokban
kompromisszumos megoldást keresnek. E kompromisszumoknak aZOl1
ban lényeges ismertető jegye kell. hogy legyen az emberiesség és fej
lódésképesség.

Az élet nem analitikus, hanem szi n kt ikus jelleget ölt földünkön.
Ez annyit is jelent, hogy a keresztény ernberek egy és ugyanazon élet
ben igyekeznek megvalósítani az evangéliumi igazságot s ugyanakkor
alkalmazkodnak cl valóságos tényhelyzet adta körülményekhez is. Igy
erthetövé válik az is, hogy az evangélium kovásza csak lassan terjed,
a gyümölcs lassan érik be. E lassú folyamai ban minden kereszténynek
kötelessége, hogy szívós munkával ig~'eke7.7.ék rt hibákat és bűnöket

kijavítani. olykor ,.prófétai" módon hirdetve Isten nagy törvénvét. il

szeretet parancsát. máskor szerónyon holy í állva azon a hel ven. ahová
il gondviselés állította.

Az egyházi állásfoglalások

"Aki Rómához és a keresztényséehez tartozik mondja Arany-
szájú Szent János (t 407) ~ , az azt is tudja, hogy a hinduk is hozzá
tartoznak. Mely emberi társaság mondhat ilyvnt magáról? S minden
kinek egy feje van: Krisztus.' A történelem ugyan több oly Iejezetet
ismer az egyház életében, amelyben a szellemi-lelki egyházat inkább
a politikai-jogi egyház váltotta fel, s ezt az utóbbit az adott történeti
időőszakra jellemző állásfoglalások jellemezték. Közismert azonban az
is, hogy ezekben a válságos időkben, és politikai harcokban is mindig
távol állt az egyháztól a Jaji megkülönböztetés gondolata. A régebbr-n
dívó "hitetlen" és "pogány" kifejezések az egyház! szóhasználatban



sohasem jelentettek arabot, hindut, négert vagy bármely fajhoz tar
toz6 embert.

A történelem jól ismeri a Karoling kor óta a VIII. századtól kezdve
mindjobban kialakuló nacionalista, soviniszta érzelmek szerepét a né
pek életének alakulásában. Ugyanezen időtől domborodik ki azonban
legszembetűnőbben az egyház univerzalizmusa is, amelynek eredménye
képpen például a XIII. században az angol Alexander Halensis, a német
Nagy Szent Albert és az olasz Aquinói Szent Tamás és Bonaventura
együttesen öregbítették a párizsi egyetem hírnevét. Ennek az universa
lízmusnak hajtása is, hogya XII. században a canterburyi érseki széken
egy olasz, Szent Anzelm, és a chartrest püspökségben egy angol, Johannes
Salisbury ült.

S az univerzalizmusnak ezt a szellemét az egyház akkor sem nélkü
lözte, amikor bizonyos koráramiatok már nem a népi, hanem a faji
elkülönülést élezték ki. Az új világrészek felfedezése során a gyarma
tokra törö hódítók kezdték kifejleszteni a rasszizmusnak "dogmáit" is.
A faji megkülönböztetés előítélete - ma már ezt világosan látjuk _.
a gyarmatosító imperializmusnak vált hitvallási tételévé.

A folyamat lassan terjedt. S. Litile írja könyvében, hogy' a
XVIII. század Angliájában a feketék gazdáiknak még paternalísztikus
módon irányított uralma alatt éltek s helyzetük eléggé elviselhető volt,
a XIX-XX. század imperialisztikus gőgjében azonban a gyarmatosító
urak már ellenszenvvel tekintették és kezelték az "alacsonyabb rendű"

gyarmati lakosokat. Legdurvábban a spanyol gyarmatosítók élezték ki
a faji különbséget. Solorzamo értesít róla "De Indiarum iure" című mun
kájában, hogy a spanyolok még az ember-voltot is megtagadták
az indiánoktól. III. Pál pápa szükségesnek is látta, hogy szót emel
jen e kérdésben. 1537 májusában és júniusában több bullát tett
közzé, melyek egyszersmind az első hivatalos egyházi megnyilatkozások
a lassan akuttá váló faji megkülönböztetés problémájában. Ebullákban
p pápa ismételten kíközösítéssel sújtotta azokat, kik az indiánokat rab
szolga sorba hajtják s javaikat elrabolják. "Valódi embereket látunk
az índíánokban, akik képesek megismerni és igénylik is keresztény hi
tünket ... Csak Isten igéjének hirdetésével és jó példával szabad az
índiánokat téríteni. ("Sublímis Deus" bulla 1537. június 2.).

A hivatalos egyházi megnyilatkozásokat kiegészítette a szak-teoló
gus, Francisco de Vitoria, aki előadásaiban és 1539-ben megjelent művé
ben hangoztatta, hogy a természetjog s az isteni törvény alapján az
indiánokat a spanyolokkal egyenlő módon kell tisztelni, tilos őket bármi
módon igazságtalanul büntetni, bántani. Az indiánokat - s éppúgy
a feketéket s egyéb testszínűeket - oly tiszteletben kell tartani, mint
az európai fehér embereket, mert sem a természetjog, sem a hit és a
keresztény üdvösségrend nem ismer faji korlátokat és különbségeket,

A XIX. század nagy változásai között a faji megkülönböztetés
problémáj ával egyre kiélezettebb módon találkozunk. A katolikus lelki
ismeret konkrét állásfoglalásokkal válaszolt erre. Ezek közül kiemel
kedett a missziók fellendülése a színesbőrűek között, továbbá a rab
szolgaság elleni megújult szembefordulás. Hithirdető munkája közben
az egyház maga is kapolt a misszióktól. Patinás kulturális értékeket
ismert meg s az emberi összetartozásnak. az ősi istenhitnek oly ékes
bizonyságaival találkozott, amelyek magát a keresztény hitet is erősí

1ették. A missziós munka során mind szebben bontakozott ki a fajok
sokasága között az egyház katolicitása. Tények igazolták. hogy a faji
megkülönböztetés gondolata teljesen idegen a keresztény hagyomány-
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tól, mint ahogy a faji különbségtétel ismeretlen fogalom az egyébként
oly pontosan fogalmazó egyházjogi kódexben is.

Hogy mennyire sajátjának, saját gyermekeinek ismerte el az egy
ház a missziós területek különféle színű, fajú lakóit, azt világosan do
kumentálja az a körülmény, hogy mindjobban szorgalmazta a benn
szülött klérus gyarapítását. Szent V. Piustól kezdve (1571) egészen nap
jainkig a pápák szinte mindannyian kiemelték ennek a kívánalomnak
[elentőségét, Joggal hivatkozhatunk itt a mostani II. vatikáni zsinaton
megjelent "színes" főpapok impozáns számára.

Vannak földrészek, ahol a különböző fajú és testszínű emberek'
együttlakása már nem ütközik komolyabb nehézségekbe. Brazíliában
például azt az állami tisztviselőt, aki a faji megkülönböztetést bármi
módon gyakorolná, a törvény szigorúan bünteti. Ugyanakkor azonban
másutt, így Dél-Afrikában is, a probléma rendkívül kiéleződött. Súlyos
vísszásságok vannak e téren az amerikai Egyesült Államokban is. Szemlél
tetésképp a Dél-Afrikai Unió életéből ragadunk ki néhány adatot.
9,000.000 néger, 300.000 indus, 2,500.000 fehér s rnintegy 1,000.000 fél
vér él ebben az országban. A fehér emberek a föld 83%-át tartják ke
zükben, övék továbbá a teljes politikai hatalom is. A négereknek mind
össze 5 százaléka tud írni és olvasni. Drákói törvények intézkednek a
fehérek és feketék teljes különválasztásáról, amivel minden szellemi
és fizikai kapcsolatot meg akarnak akadályozni (apartheid). A fe
keték rosszul tápláltak, nyomorúságos körülmények közt élnek, mun
kájuknak minden hasznát a fehérek fölözik le. A templomon kívül
semmiféle nyilvános helyet nem látogathatnak. Ezekről a körülmények
ről magának az Unesco-nak hivatalos közlései számolnak be, hozzá
fűzve, hogy a délafrikai helyzet a világ szeme előtt lejátszódó nyilvá
nos botrány.

A katolikus egyház képviselői nem is maradnak némák. A délaf
rikai érsekek és püspökök 1952. májusában körlevélben tárták fel s
ítélték el a helybeli faji megkülönböztetést. Hangoztattak, hogy a fe
héreknek semmiféle joguk sincs ahhoz, hogyanégerekre erőszakkal

rákényszerítsék az európai szokásokat és erkölcsöket. Felszólították az
ország fehér lakosságát, hogy hagyjanak fel a faji megkülönböztetés
előítéletével. amely a még kevéssé művelt négerek lelkében óriási ká
rakat szűl, ugyanakkor testi szenvedéseket és anyagi károkat is okoz.
A körlevél igazságos és reális alapokra támaszkodó megoldást sürge
tett. Ennek érdekében megbélyegezték a főpapok azt a megkülönböz
tető magatartást, rnely kizárólag a bőr színét veszi alapul s mely arcul
csapása a jognak és emberi méltóságnak. Súlyos bűnnek minősítették

a munkához, az igazságos bérhez való jognak megtagadását. a családi
élet szétzüllesztését. Az igazságosság nevében követelték. hogy a nége
rek s egyéb színes bőrűek egyre több jogot kapjanak a politikai és
társadalmi életben. Végül a fehérek részéről önmérsékletet, igazságos
ságot és szeretetet, a nem-fehérek részéről pedig jószándékról tanus
kodó igyekvést, a nagy feladatok végzésére való- lelkiismeretes felké
szülést s nem kevésbé szeretetet sürgettek. Mindehhez még hozzáfűz

hetjük, hogy a körlevél megjelenése óta eltelt tíz esztendőben a dél
afrikai püspökök számos, e körlevél tartalmához hasonló nyilatkozatot
tettek közzé.

A másik konfliktus-gócban, az amerikai Egyesült Allamokban ke
reken 20 míllió néger él, akik javarészt az 1861-65-ös polgárháború
előtt Afrikából hozott rabszolgák leszármazottai. Rajtuk kívül egyéb



színes kisebbség is található az országban, ezeknek száma azonban
jelentősen csekélyebb. Az Egyesült Államok "néger-kérdéséről" könyv
tárra való irodalom jelent már meg. A nagyszámú néger közül mind
össze félmillió a katolikus, a többi különféle protestáns felekezetnek,
továbbá szektáknak tagja. Az ország katolikus püspökei, mind elvi,
mind gyakorlati vonatkozásban ismételten állást foglaltak a faji meg
különböztetés ellen. Az első kiemelkedő nyilatkozatot Ireland érsek
hozta nyilvánosságra 1891-ben, melyben szabadságot, emberhez méltó
életlehetőségeket követelt a négerek számára. "Semmi többet nem
kívánok - mondotta -, csupán annyit, amennyit minden Iehérbőrű

ember önmaga számára is megkövetel. Ostoba előítéletnek vagyunk
áldozatai s minél előbb szabadulunk meg tőle, annál hamarább leszünk
valódi értelemben vett emberek." Szomorú tény azonban, ho,r.nr Ireland
műkődése után még hetven esztendővel is olyan a helyzet az Egyesült
Allamokban, hogy például Pennsylvánia államban, ahol a lakosság 11
százaléka néger, a kórházakban az ágyaknak csupán 2 százalékát tart
ják fenn- elkülönítve! - a négerek számára. Máig is akad olyan
állam, mint Mississipi, ahol a fehér ember átmegy az utca másik olda
lára, ha négert lát közeledni. Bőven lehetne szólni még az oktatás prob
lémájáról s egyéb vonatkozásokról, ahol a - hivatalosan ugyan ki
nem mondott -- "apartheid' a gyakorlatban megvalósításra . talál.

Az Egyesült Államokban hosszú ideig nem volt a katolikus pap
ságnak néger tagja. 1934-ben azonban megtört a jég. 14 feketebőrű

ember állt az oltár elé. Számuk csak lassan emelkedett, 1950-ben 33-ra
nőtt. Ma azonban már egyre több hivatás akad a néger katolikusok
között is. Nagy mértékben előmozdította ezt XII. Pius pápának az or
szág püspökeihez intézett enciklikája ("Sertum laetitiae", 1939). A test
véri szeretet gyarapodását és ápolását támogatja az országban a "Catho
lic Interracial Council", melynek folyóirata, az Interracial Review a krisz
tw4 mísztikus test abszolút egységének s a liturgikus kultusz közös vol
tának gondolatát igyekszik kidomborítani. E törekvést egyébként szamos
teológiai szakfolyóirat is támogatja, hangoztatva, hogya négerek díszkrí
rninálása az iskolákban és templomokban "igazságta1an, istentelen és fel
háborító" (Review for Religious 5 (1950). A morálteológus J. F. Daherty
ismételten írt több, a négerkérdéssel összefüggő erkölcstudományba vágó
problémáról, rámutatva még arra is, hogy az emberi jogokkal ellenké- '
zik s erkölcsileg megengedhetetlen a fehérek és feketék között kötendő

házasságok megakadályozása. A katolikus részről közzetett nyilatkozatok
nak felsorolását, szakteológusok munkáinak idézését még hosszan foly
tathatnők. Legutóbb 1963 augusztusában hangzott el Spellman bíborosnak
egy a faji megkülönböztetéssel kapcsolatban elmondott beszéde, melyben
"botrányosnak" nevezi az eljárást. midőn embereket bőrük színe miat t
fosztanak meg emberi jogaiktól, rekesztenek ki az emberi társadalom
ból.

Befejezésül csupán azokra a "nehézségekre" felhozott cáfolatot kí
vánjuk idézni, amelyek szemforgató módon a négerek alacsonyabb
rendűségére. fejlődésképtelenségére hivatkozva, azoknak elmaradott
ságából kívánnak érvet kovácsolni a faji megkülönböztetés gyakorla
tának igazolására. Viarin de la Bruneliére püspök írja a Témoignage
Chrétien-ben (1952. június 13): ,.Az amerikai négerek története bizonyít
ja saját fajuknak készségeit és képességeit. Minden akadályoztatás elle
nére is az amerikai feketebőrű lakosság szamos területen ért el óriási
eredményeket. Nagyszámú néger vesz ma már részt a művészeti, tudo-
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mányos és ipari életben, sőt jelentős poziciókat tölt be e területeken.
Jelenleg a feketéknek az Egyesült Államokban 14 bankjuk. 200 hitel
intézetük, 60.000 kereskedelmi vállalkozásuk, 200 biztosító intézetük, több
mint 250 újságuk és folyóiratuk van, s nem kevesebb, mint 5 millió
hektár földet művelnek meg."

Az· ember szorosabb értelemben vett világa, a Föld napjainkban
bizonyos értelemben kisebb lett. A modern technika fizikailag köze
lebb hozott egymáshoz nemcsak tájakat, hanem embereket is. Mégis,
szornorú tényként kell elkönyvelnünk. hogy épp ezekben az órákban.
amidőn"földünk mind egységesebbé válik, a faji megkülönböztetésnek,
embert embertestvértől szétválasztó törekvése a föld több pontján újult
erővel szítja mérgező lángját. A világbéke nem csupán politikai téríve
zők kiegyensúlyozottságát igényli, hanem tán még erősebb mérték
ben --. minden ember emberi máltóságának tisztelebentartását is. Mert
békés rend és rendezett élet csak ezen az úton valósítható meg földün
kön. Ezt kívánja szolgálni a katolikus egyház s annak teológiája is. ami
kor a faji megkülönböztetés problémájával kapcsolatban a szere-et é;
igazság evangéliumi alapelveire hívja fd mindannyiunk figyelmét.

IRODALOM: Charles, P. - Folllet, J. etc.: RacJsme et ccthcllclsrne, Paris 1949, - V.
Congar: L'Eglise catholique devant la queslion rociale, Paris. 1961. - M. Daniel: Catholic.
speek on Raée Rel'alions. Washington 1948. _ Hlrtenbrlef der südafrlkanlschen ErzblschBfe u.td
Blschllfe (Herder-Korrespondenz 1952, 510-12). - J. Masson: Le chrétien devant le Colour-Bor,
ln: Nouv. Rev. Théol. 1956. 611-633. - J. Masson: L'Egllse et les Nal .. d'Amérlque. in: Rev,
Nouv. 1954. No. 6. UNESCO kladv6nyok: La questlon roelale devont 10 science moderne:
La queslion raciale ..t la pensée moderne. 1952.
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St!lud Miklós

ELTf':RÉSEK ~-\ SZERETET FOGALMA KÖRŰL

Közkeletű a "szeretet" szó, de a jelentése, a fogalma a használatban
bizonytalannak, némileg cseppfolyósnak látszik. Meghatározásának nem
k önnyű voltára vall már az is, hogy kultúránk alapnyelve: a görög és a
latin több szógyökeréből is veszi megjelölését (philein, agapan, eran, ster
(Iein. aspadzesthai, amare, diligere, in caritate habere, gratum. habere).
Mást ért rajta :3. kozrnológus, mást a fiziológus, a pszichológus. a teológus,
mást az erkölcstan mívelő]e.

Kozmolócusnak mondhatnók például a Lucretius magasztalta Empe
dolclest, a világ horizontján vizsgálódó sziciliai. akragasi bölcselőtés költöt
(Kr. c. 492 - 432). aki a világ Iolvamatát, a dolgok keletkezését és elenvé
szését. szülr-tést és halált '17. "elemek" (tűz. víz. föld, levegő) folytonos
/'gvesülések('nt p<; bomlásaként fogt,a fel. Ebben a folyton váltakozó. egye
"ülő és bomló Iolvamatban az ezyesítést a szeretet. a széfbontást a vi
<;7ály végzi. A szerr-tct "nem tűri a váltonatlan megrnerevülést", Az ele
mek pgyesHésével folyton alkot. több elemből egy-egy egész egyedet hoz
létre, még pedig nemcsak vegyi, hanem szerves. élő egyedeket is. embert.
állatot, növényt is. Alkotásaiban célszerűség, rend, összhang nyilvánul
meg. "Mindaz. 'Imi Íi;tv célszerűen összetalálkozott, jóságosan egvesül a sze
rétet által." "A mindent átfogó levegő (aithér), valamint a határtalan tűz

fény fölött pedizca világmindenség' törvénye (diké) uralkodik." A szere
tet tehát Empcdoklcs felfogása szer-int a személyeken és egyedeken kivül
álló, vonzó. egyesítö. szervf'ző.jMpkony erő. Nemcsak fizikai erő, hanem
biológiai erő is. amely élte-t is. sőt az ember szellemiségére is kihat. "Az
ernber tagjaiban is működik : hódolat és pg'yetértp.;, belöle ha it ki." A sze
retet Empedokles szemében olyan külső erő. amely szerves és szervetlen
anvagokra, valamint a lelkületre hat és szer-vos és szervctlen, valamint
lelki eredményeket hozhat létre,

Ugyancsak kozmikus összdüPgf'~bl'n lát ia ,a '>'lf'l'etl'tet '1. XL <;74·,.-1
beli Omari Kha.1jam, a matem at ik.i (><; asztronómia tudósa (nwgh,Jt 1123
ban). Az egyik négysoros k ölternánvében ugv anis ('7,( mond ia:

.4 teremtés cé/ia PS töl'('/:"P~'? ct S?'?l'r' tet.
A $,zöllő nedvéhpJ1 (IZ pr,) n. szereteí .
A ezeretet az i.fjúsiÍn (/~llrih(1l! az öss.zl'lwl1u:') 1'1'11.
És vigyázz szavam,·,'!: I'IZ élet a sre ret e t,

A fiziológus azt mo"rl ;,'1. ho-«: rt lucerna ..szerr-ti" a mélv t-tllM'IO,7.0S.
ii<1<' talajt. Mi itt OH ,O'~('rpj('t q növény és a föld viszorivában? Az. hogy 'l

növény reagál a keo"l'7 i í k örülménvre, a táolálékban dús talaira. Annak
hatására és felhasznál-isával kifejti életerejét, kifejlődik, kiteljesedik. lx>
tölti rendeltetését. A szpretet tehát itt az élő szervezet szemoontiából ked
vező külső körülménvek az egyedi élet kiteljesítésére való alkalmas vol
tát és felhasználását ielzi.

Vajon mondh at iuk ezt szeretetnek ? Vajon a szeretot fmnlmához nem
elengedhetetlenül szükséars-c az éJö egYf'd tudata és esetleg érző idegrnű

ködése is? Empedokles nagvsznbású. de a mai ismereteinkhez mérve n aív
elgondolása szerint ugyan ..a sors kesryolméből minden lénynek van tu
data". de a lélektan inkább csak emberek tudatáról tárgynl, Annyi két
ségtelen. hogy nunden élőlény az életére jó vagy rossz tényezőkre valami
ként reagál. Kimutatja. ha nem is .mindig könnyen felismerhetóen
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hogy azok neki kedvezőek, vagy kedvezötlenek. A növény különbséget
tesz az élete fenntartása, valamint kiteljesülesének egyes fokozatai, fejlő

dési fokai szempontjából minőségileg vagy mennyíségileg jó és rossz ta
lajbeli, nedvességbeli és levegőbeli anyagok közt. A jókat meghatározott
mennyiségben kiválasztja (diligere) és felhasználja, a minőségíleg vagy
mermyiségileg rosszat pedig otthagyja. Azt, ami lénye, élete kifejtésére
jó - úgy mondhatjuk -, tudattalanul elfogadja és magáévá teszi; ami
rossz..azt melIőzi. Mi különbság van itt az élet kiteljesítése szemcontjából
a tudatos és a tudattalan életműködés között? Vajon különböző jelentő

sége volna a szerétet válogatásának a tudatos és a tudattalan élet szem
pontjából? Ha a behaviourismus irányzatát tartván szem előtt, abból a
meghatározásból indulunk ki, hogy "a pszichológia az élőlények magatar
tásáról (conduct) szóló pozitív tudomány", akkor a növény vonatkozásá
ban is szeretetről beszélhetünk.

A növénynél közelebb áll megismerésünkhöz házi állatainknak velünk
szemben nyilvánított szeretete, amikor például simogatásunkat hozzánk
símulással, meleg, hálás tekintettel, dorombolással. vakkantással. nyiho
gással vagy az örömnek egyéb hangjaival viszonozzák. Az állatok már
nemcsak a növények módián elfogadják, hanem tevékenyen keresik is az
életük minél teljesebb kifejthetésére szolzáló körülményeket és tényező

ket, és azt. amit evégből kedvezőnek találnak és szeretnek, ha tehetik.
fölcserélik azzal, amit még jobban ezeretnek. Tehát már némi értékren
det is tartanak.

Legközelebbről és legalaposabban az emberi lélek szeretetérzését t3
nulmánvozhatjuk, A lélektaní értelemben vett szerétet emberi érzésének
fíziológiai folyamata csak az úiabb időkben vált tudományos kutatás és
még talán nem is végleges megismerés tárgyává. Ámbár már a XIII. szá
zadban Albertus Magnus sejtette, hogy az érzések nem a szívben. hanem
az agyban székelnek. ez a felfogás soká nem tört utat magának. Kü1önö
sen a szív szerepének téves alapulvétele, a szív kultusza ülte meg a köz
felfogást, aminek nyomait nvelvhasználatunkban, sőt néha képzeletünk
ben is a mai napig is megtalálhatjuk. "A szív az, ami Istent megérzi, nem
az ész" - írta Pascal. :.A tettek útján való haladásra legkivált a szív
nagysága tesz képessé" - vélte Schopenhauer.

De ha a szerétet fiziológiai folyamatának kérdésében sokáig éppolv
téves felfogás uralkodott is, rnint a csillagászat terén a geocentrikus fel
fogás, magának a szerétetnek helyes fozalma, lélektani lényege már való
színűleg régóta ismerete-s. Aristoteles (Kr. e. 384 - 322) például a boldog
ságról szélván ezt mondja : .,Élvezni a lélek mivoltához tartozik, minden
kire nézve pedig élvezetes, aminek kedvelője, például a ló alókedvelőre,

a színjáték a színjátékkedvelőre nézve, épp úgy .az igazság kedves annak,
aki az igazságot szereti, az erény pedig annak általában, aki az erény ba
rátja." Aristoteles kiemeli a szeretetben rejlő örömérzést, élvezetet, és azt
az emberi lélek alaptermészetéhez tartozónak nyilvánítja.

Spinoza (1632-1677) már világos meghatározást is ad: "A szeretet
nem egyéb, mínt öröm (Lust) a külső ok képzetével egybefűzve." A sze
retet tehát jóleső, kedves érzés, amelyet magán az érzéserr kívü1 eső vala
mely inger, mozzanat, illetőleg annak képzete kelt. Ezzel a kedves érzés
sel járnak az "ősmozdulatok" (G. Kafka, W. M. Marston, K. Biihler): "Her
mit dir zu mir!" (Ide veled hozzám!) és "Hin mit mir zu dir!" (Hadd jus
sak hozzád!) A kedves érzés felkeItője lehet testi tárgy, vagy annak része.
tulajdonsága, alakja, állapota; lehet élő lény, például ember, állat, virág;
de lehet szellemi tárgy, gondolat, eszme, erkölcsi elv, művészet, tudomány.
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lehet egyéb tapasztalati vagy képzeléti tárgy is, így hang, szín, illat, íz,
mozdulat, étel, ital, levegő, hangulat, közérzés. révület, mámor, szóval
mindaz, ami az emberre hatással, ingerrel lehet. Mindezt számba véve
nincs tehát ellentmondásos fonákság az olyasféle jellemzésben, aminőnek

Woodrow Wilson északamerikai elnök személyével kapcsolatban is hangot
adtak: "Szerette az emberiséget. de nem szívelte az embereket,"

Az örömet, kedves elfogadó érzést keltő ingereknek a közőnségestől

a magasztosíg, az egyszerű érzékitől a szellemiig terjedő, szinte végtelen
értékfokozatából következik, hogy a szerétetnek is igen sokféle színezete,
jelleg-e, tartóssága, erő- és értékfoka lehet, de alapjukban az egyszerű,

mindennapi és az emlekedettebb, magasztosabb szeretetérzelemnek azo
nos lélektani és élettani gyökerük van. Aristoteles idézett példái is ha
sonló felfogásra vallanak. Más történelmi példák is ídézhetők megvilágí
tásul, Horatius például "urbis amatorv-ról és "ruris amator"-ról város
szeretőről és faluszeretőről írt (Ad Aristium Fuscum), viszont William
Pitt (1759 -1806) angol államférfi utolsó szavai ezek voltak: "Oh hazám!
Mennyire szeretem hazámat!"

Felvethető a kérdés, mi az oka annak, hogy a szeretet kedves érzése
a felkeltője irányában "ösmozdulatokat" támaszt vagy mozdulatok nélkül
is hozzá ragaszkodásra indít? Miért, hogy szerétetünk tárgyát látni vagy
hallani, ízlelni vagy szagolni, közelünkben tudni, bírni vagy ölelni, eset
leg beszívni vagy magunkra ölteni, meginni vagy megenni kívánjuk?
Mert szeretetünk tárgyának és bírásának. felhasználásának fontossága van
életünk fenntartása vagy fokozása, jobb állapota, kifejtése vagy telje
sebb kifejlesztése szemponttából. Az öröm, a kedves érzés mutatia ezt a
fontosságot. "Az öröm a felfokozott élet jelensége" (H. Hőffdina). Spinoza
szerint "az öröm az ember átmenete kisebb fokú tökéletesséabőlnagyobb
fokúba". És "minél több örömünk van, annál nagyobb tökéletességre
érünk, következésképpen annál inkább válunk az isteni természet része
seivé". A szerétetnek mint a teremtett élettel együtt adott érző képesség
nek tehát célossági, teleológiai rendeltetése van, amely rendeltetés érvé
nyesül mind az egyszerű, a testi jólétet szolgáló, mind pedig a magasabb
rendű, a lelki és szellemi javakat élvező szeretet terén, minthogy a szoma
tikus és a pszichikus életműködésekegyütt adják az emberi életet.

A szeretet mint a külső benyomások igenlő értékjelzőte az öröm út
ján jelzi, hogy valami az élet fokozására, teljesebbé tételére, rendelteté
sének jobb betöltésére szolgál, A szerétet ennélfogva értékel. mezkülön
bözteti az életre, az egyéniség testi vagy szellemi részére kedvező benyo
másokat a kedvezőtlernektől. Ez az érző értékelési folyamat M. B. Arnold
(1950) és D. B. Lindsley (1951) elmélete szerint az agyvelőnek "thalamus.
cortex" és "hypothal,amus" nevű része útján történik. Természetes, hogy
miután maga az ember és annak érző képessége sem tökéletes, a szei-etet
értékeléseiben is történnek hibák, annyival is inkább, mert gyakran ösz
szetett ,többrétű valóságoknak csak egyes részei, sok01dalú, bonyolult vi
szonylatoknak és távolabbi következményekkel járó folyamatoknak csak
egyes oldalai vagy kicsiny mozzanataí kerülnek az érzés értékelése alá.
Az ilyen értékelés hibáit a szintén nem tökéletes értelem van hivatva fe
lülvizsgálni, rendezni és valamely értékrendnek alávetni. Esetleges hibái
ellenére is azonban alapjáhan véve a szeretetet jelentő öröm az életnek
szolgál, az élet pedig élni akar, élni örökké.

Weh sprich: Vergeh!
doch alle Lust will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit!
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(A fájdalom elmúlásért kiált, de minden öröm örök életre, mélységes
öröklétre vágyik.) így adja meg F. Nietzsche egyetlen mestervonással a
szeretet örömérzésének arcélét.

Ha a szerétet értékelő működését vesszük szomügyre, akkor nem sza
bad megfeledkeznünk arról sem, hogy "a lelki élet nagyobbik része tudat
talan (unbewusst), és ez a rész mínden oldalról körülveszi a tudatot" (C.
G. Jung). Pedig ebben a tudattalan nagyobbik életrészben is adódnak moz
zanatok, amelyek a lélekben valamiképpen értékelődnek. Él; talán éppen
ezek a tudattalan lelki folyamatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy "az élet
felfogások területén a végső kérdéseket, a valóság és az élet értékének
és értelmének kérdéseit utolsó fokon az érzések sugalmazása dönti el"
(H. Höffding).

Az erkölcstan és társadalomtan is tárgyalási körébe vonja a szeréte
tet. Schleiermacher, Feuerbach, Comte például a támadalomban na~ sze
repet szánnak neki. De itt a szerétet fogalma már nem azonos a lélektani
szeretettel. Az ilyen kifejezések mint: ..a szeretet erénye", ..a szerétet kö
telessége" (Schleiermacher), vagy az ilyen jelmondat. mínt: .,Legyen el
vünk a szeretet, alapunk a rend. célunk a haladás!" (Catéchisme positi
dste) - már maguk is éppen eléggé rámutatnak arra, hogy itt nem a
szeretet érzelméről van szó, hanem olyan akaratbeli magatartásról, ame
lyet inkább [óakaratnak, megértő segítő készségnek. kölcsönös erkölcsi
kötelezettségnek lehetne mondani,

Ez a magatartás független attól, hogy az arra kötelezettben megvan-e
a szeretet érzése a megsegített személlyel szemben, avagy ily szerétetér
zés nélkül, sőt esetleg ellenszenve ellenére kell a j6indulatot tanúsítania.
Az erkölcstani szeretet tehát - ámbár Spinoza például az Ethikájában
adta a szerétet lélektani meghatározását - különbözík a lélektani sze
retettől, és voltaképpen nem is szeretet, csupán annak azarculatával je
lenik meg. Ez következik a lélektan és erkölcstan lényeges különbőzősé

géből is. A lélektan a lelki elemeknek, tényezőknek és folyamatoknak.
tehát az érzéseknek is megismerője és Ieíró]a, az erkölestan viszont az
emberi magatartások szabályozója. Amaz meg-állapít és ismertet, emez ren
delkezik. Az explikatív, ez normatív tudomány. Amde érzéseket megrendel
ni nem lehet. Az erkölcstan így is voltaképpen nem érzéseket, hanem az ér
zések szekott megnyilvánulásaihoz többé-kevésbé hasonló magatartáso
kat kíván meg. ,.Azt óhajtottam. hogy alattvalóim szeretetből, ne kény
telenségből engedelmeskedjenek." tgy különböztette meg L Erzsébet an
gol királynő (1533 -1603) a szeretet érzésének magatartását az erkölcsi
kötelezettségtől.Érdekes, hogy Szent Pál apostola korinthusziakhoz inté
zett I. levelében a szeretet érzelmét fölébe emeli a megfelelő magatartás
nak: .Dsszam el bár egész vagyonomat és vessem oda testemet, hogy elé
gessenek, ha szerétet nincs bennem, mit sem használ nekem." Víszont
csupán erkölcsi szabálynak rninösitia szeretetet, amikor a rómalakhoz in
tézett levélben kijelenti: ..A tör-vény tökéletes teljesítése tehát a szeretet."

A teológia ismer természetfölötti szeretetet is. Ez a Szeritlélektől be
lénk öntött készség, amely úgy kapcsolja Istenhez a lelket, hogy vele a
legbensőbb kölcsönös barátságban élhet.

Mínt láttuk tehát, a szeretet, amiről annyi szó esik, voltaképpen igen
változó tartalmú fogalomként lebeg a különböző eszmekörökben. A reá
vonatkozó nyelvhasználat is felületes és kevéssé megbízható. Szerenesére
míndez nem gátol meg bennünket abban, hogy nagyjából megértsük egy
mást és eligazodjunk útjainkon. A fontos az, hogy tudjunk szeretni és
minket is tudjanak szeretní.
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VASADI Pf~TEH VERSEI
BARÁTOK S NAPOK VALTOZASAI

Hová tííntek a régi barátok?
Iskolatársak űzik bodzafa vesszőkkel

a nyájban vonuló nyarakat
s lángjegenyék idézik a vízszagú purtot
s ropogó zsemlék közt
elolvad d vaj, ahogy felgyujtja magát
gyermekkorom s lassan elég
és látom, minden másképp lett,
mint ahogy egykor akartam.

Elmúlt valóság, mint gyökértl'len álom.
olyan s az akkori álmaim
ma már hétköznapok
dolgos keretébe feszülnek.
Hova tűntek a régi barátok.
gyermekkorom mesealakjai ?
Lépnek árnyuk ('lőtt és árnyuk utan,
nem ismert városok alkonyi csendjén
s mint eg'y váratlan fordulóban,
nyomtalanul képzeletem be merülnek.

,\la már új örömök sokasodnak
körülöttem: sötétszemű gyermekeim.
Azt hittük akkor, őszen, pipás csendben
meséliiní; egymásnak a múltról
s ime, nem igy lett, Új harcostál'sak akadtatc,
megsejtett é(Jtájakról repített meteorok
s egymáshoz ütődtiink.

Gyors. percek alatt kinyíló ml'gismerések
útján nyúlunk at, barátaim, a léten.

HAVAS TAJ PIPACCSAL

A hó harsan a s~n alatt.
szisszen a jég a karctól.
A /Iap giízül s az égre fagy.
<'gy ló ködjür1öt IrWjSZOI.

Az ég raskos üveglemez,
merés?:, szép ívben hajlott.
Szikrát löl'ell, ha fényhez: ér,
öblén ezüst-kék pa itok.

.1z Htca ::sung a hó alatt.
A .zaj nem éles, l"bben.
agy áll a táj. mint habfehér
festm.ény eg1l képkeretben.

lViinden oly zárt, 1Jizkék. tömött.
oly nesztelen és tiszta.
A lópaia halk, hó ropoc.
A fény a csendet isszu.

Csak orrod ég kucsmád auitt
kicsim, pipacsként lángol,
s nevetsz, mikor egy hópehel lj

rák6röz egy faágról.

603



AZ ESZÉKI HI D
Lr t a : Dénes Gizella

1664 kora tavaszán Zrínyi Miklós a költő és
hadvezér hadseregével elfoglalta és főlégette

a törökök Eszéknél épített híres hídját.

Furcsa, távoli kürtszó foszlányaként tovarebbenő pattanás rezgett
a ködbe takart Zrínyí-kastély írószobájában, Itt a terem mélyében, a
veres márvánnyal szegett, oroszláncímeres kandalló falának támasztott
háttal, térdére fektetett írótáblán. Indulatosan meg-megmozduló, írásra
kész uj akkal, tűnődő hallgatásban gubbadó Miklós gróf, akit "csák
tornyai bölénynek" nevezett az ország császári és fejedelmi kegyeket
kergető főrendi tábora. Némelykor végighúzta térde fölött kemény,
kissé görbedt ujjait s hol indulatosan, hol fájdalmasan sziszegve egyre
közelebb húzódott a kandalló mélyében szikrázó fahasábok parázsának
melegéhez, A rezgő hangfoszlányra azonban többször Iigyelmqsen hall
gatózva nézelődött a teremben. Am a falak között senki sem mozdult,
a függöny-kárpitok rebbenés nélkül omlottak alá a boltíves falakon.
Mégis fölkelt ültéből s nehézkesen, köszvény kínjától elnyomoritott
térdeit tapogatva átlépdelt padokkal, könyves-polcokkal megtöltött szál
lásán, melyet legjobban kedvelt kastályában s ahol a legtöbb idejét
töltötte. Míg lépegetett, többször átsimította ezüstszállal beszőtt sűrű

és csigákban omló barna haját és a hang irányát figyelte. De jártában
is csak a fahasábok pattogását hallotta maga mellett és azokat a tompa
döccenéseket túlról a falakon, melyre elmosolyodott. Mert e döccené
seket lágy ének dallama is kísérte.

- Adám fiamat altatják és Zsófia néki dudorászgat ...
A szavakra szemérmes, forró büszkeség pirosodott kiálló arccsont

ján és kisfiús ellágyulással a 'kandallóíg lépkedve, ujjait pattogtátva.
deákos buzgósággal, de valamely rejtett mámorral ismételte maga elé
a falakon keresztül zümmögő dalocska szavait.

Fagyalfának fejér virága
Lehull a földre és nem lesz
semmi haszonra ...

Mire elcsöndesedtek a pihe-puha szavak, keményen megcsikordult
a teremajtó vaskilincse és óvatos torokköszörüléssel őszülő hajú, sápad
tas férfiember lépett a gróf elé tiszteletteljes meghajlással, de csalá
dias otthonossággal:

- Ime az Török Afium tisztára rótt három mása, ahogy kegyel
med rendelte. Immáron indulhatnak Bécsbe Lipót császárhoz. Apafy
fejedelemhez Erdélybe, meg Úrbarátaihoz kegyelmed örök hiriért ...

Zrínyi az iratköteehez kapott, de mindegyre a falak mögül pendülő

dallamot figyelte s hallgatta.
- Nem kerestem se a hírt, se a dicsőséget, András! Amit én pen

nába öntök: parancsolat és kötelesség. Amíg írtam ezeket, úgy érez
tem, mintha kardokat forgatnék. De szívem mélyében az ilyen lágy,
kicsiny versezeteket dédelgetem, melyekért vajmi gúnyorosan emleget
nek rendbéli társaim. Hallgassad csak, András, kedves deákom, hall
gassad dalomat, mellyel Adám fiamat altatja Zsófia grófasszony. E ver
semet húsz éves szívvel szerzettem én, mikor bujdokolva körüljártam
Szigetünket s megtaláltam kis erdőnket . " Fagyalfának fejér virága
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lehull a földre s nem lesz semmi haszonra ... Danté úgye és Pétrarca :
nagy példaképeim pálmákról, ciprusokról énekelnek. Kicsiny fagyal
fáink úgye csak nékünk kedvesek?

András deák arca felpirosodott s a hamusan fehérlő rőt parázsba
hunyorogva, suhancos derűvel mosolygott. .

- Túladunai tájunk fája, kegyelmes grófunk ! Szalában. Somogy
ban, Baranyában erdőnyi sokaságban növekszik és nem érdemtelenül.
hiszen erős gyepüket lehet belőlük fonni! Tavaszon fehérbe borulnak:
mintha fátyol remegne rajtuk ...

Zrínyi visszaül székébe, hogy a letfsztázott másolatot vi zsgálgassa,
olvassa. Hangja szárnyalva suhogott a csöndes falak között, míre Cse
renkó a sebesen felnyíló ajtóra mutatott. melyből Zsófia grófnő lépett
közéjük riadt kiváncsisággal.

- Kivel hadakozol itt magányodban. kedves Miklós? Ugyan ki
vel?

A hangra forró vérhullám festette át Zrinyi széles homlokát, de
felesége helyett Cserenkóra nézett s annak fellelkesült tekintetébe ve
szett sötét szemének fénye.

- Nem érezheted, Zsófia, se hadakozásomat. se bennem élő kín-.
jaimat ... Te Bécsben s békében éltél s itt Csáktornyán is mindenben
megoltalmazhattalak. Vadászatokon kívül alig mozdulok közületek. s
most a hosszú, ködös lacsakos őszben e betűket rovogattam össze. E be-
t üket, melyben valóban hadakozom, Zsófikám. Béccsel is, a rendekkel
is, Erdély fejedelmével is. Ezt a munkámat az én kedves deákom le
másolta számomra. hát azt olvasgatom.

Zsófia szájára tette ujjait.
- Adámnak foga nől, Miklós, hát ne riassza föl haragos hangjá

val!
Erre Zrinyi sértetten, Iájón fölnevetelt s András felé nyújtotta a

kéziratot.
- Hát Adám fiam fogzása fontosabb. Kapd hát el tőlem, kezesen

nehogy tűzbe haji tsam gyönyörű mesterségedet ...
Cserenké riadtan melleséhez szorította a lapokat. .
- Annyi éjcaka és e nagy ősz munkáját?!
Zrínyi homlokára simított és szeme elé emelte tenyerét, míntha

zokogás kísértette volna,
- :es egy évszázad gyötrelmét ...
Zsófia könnyed, gondtalan táncléptekkel libbent urához. Kisimí

totta homlokába hulló kemény haját s kedveskedve vállához bújt.
A deák erre lehajtotta fejét s a padozat fénylő kőkockáira szegezett
szemekkel kisietett. Csak az ajtóból nézett víssza s egy pillantásban
elkapta Zrinyi keserű tekintetét. Még látta, hogy az asszony csipkés
köntöse a gróf sötét alakjára hullik s a kemény ujjak mohón magához
húzzák a puha vállakat. Arra behúzta rájuk a függönykárpitokat és
erősen lekattantotta avaskilincset.

. '. Ök ketten némán elszelidülve egybeölelkeztek ugyan, de Zrínyi
hevesen kiemelkedett az asszony illatos csipkéiből, puha vállairól s
hallgatózva körülnézett.

- Nem hallod-e Zsófia? Nem hallod-e, mintha valahonnét valaki
kíáltozna és szólítana? Figyelmeztetne avagy sírna? l

Zsófia könnyű dudorászással nyújtózkodott és ásítva mosolygott.
- Talán egy kóbor vándor vagy csak a szél. Ez a vékonyan fü

tyülő novemberi szél, ami nyilván havat hoz számunkra a karácsonyra
s amit semmiképpen se szívelhetek. Azért is ülök naphosszat lant mel-
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lett, hogy legalább addig ne hallhassarn, amfg pengetem a dallamo
kat ... Holott kedves nekem ez a Csáktornya és a közelítő tél is, ami
ben majd megfehéredik a határ, miként akkor, amikor Bécsből, Po
zsonyból hoztál ide. Most is vísszahallom, Miklós, a szánok csengését,
a lovak horkanását és a te jó, meleg hangodatl

Zrínyi megindultan mosolygott és homlokához szorította az asszony
selymes, ezüstszőke haját.

- Bizony "százhúsz szánkón" mentem érted, Zsófiám. Magam elől

ültem, mindig a kocsis rnellett, mert látni akartam a havas határ min
den bokrát, nehogy támadó közelíthessen feléd és fegyvereseimben,
kisérőimben sem bíztam. Mínden fa, minden bokor mögött ellenség
várakozhatott: török, német és rabló egyaránt, akik abból élnek mos
tanság, hogya gazdag kíséretet, fogatot föltarlózhassák és kirabolhas
sák. .. De nemcsak erre gondoltam ott a kocsis mellett, édes Zsófiám,
hogy téged védjelek. de arra is, hogy körül az erdőkön, mezőkön min
denütt falvak gubbasztanak, remegnek és a falvak házaiban magyar
népünk. Vajon ki óvja, ki védelmezi őket? 0, mit tudhattok ti arról
Bécsben és a városokban, ahol békében élhettek és nyugodtan dolgoz
hattok, mi gyötörhet bennünket e széles, de árva hazában, ahova akkor
hoztalak? És akár hiszed, akár nem, Zsófia, még Montecuccolira is gon
dolnom kellett ott a kocsis mellett s a szánok csengéséből is visszahal
lottam rekedt nevetését, amivel visszadobta dunai hadjáratom tervét. ..

.. Zsófia könnyedén, de közönyösen dudorászgatva megcsókolta ura
redős homlokát és megrántotta vállait:

- Ne emésszed magad Montecuccolin, Ö már régen por lesz és
hamu, amikor téged újra és újra emlegetni fognak és éppen époszod
után! .

Zrinyi azonban nem vigasztalódott és a vasrostélyos ablakokat rázo
gatta mérgében.

-- De nekem nem elég az emlegetés, Zsófia! Eddig mondogathat
ták felőlem, hogy az a Zrinyi csak vadászgasson ott Csáktornyán, pen
gesse lantját és keseregjen a hazai kínokon; de egyszercsak kitörök
magányomból s bölényként rontok a bécsi perspektívára!

Az asszony kényszerű unalommal hallgatta s a fal felé nézegetett,
de Zrínyi hirtelen meglágyult s valamely forró mámorral temette arcát
az asszony hajába.

- Mikor jöttél Zsó.fiám, akkor kezdtem átolvasni a munkát, melyet
az őszben dolgoztam együvé s Andrásunk szép gyöngybetűivel ime
papírra is rótta, hogy szerte küldhessem.

A szavak közben szerelmes gyengédséggel simítgatta, pergette a
lapokat s az elkészült munka édes lázában mormolni kezdte. ,

Zsófia tanácstalanul nézte és riadtan nyeldesett.
-- El fogja most nekem is mondani? Es ha Adám felébred köz

ben?
Zrinyi azonban nem hallotta az ijedt tiltakozást. Az ablak és kan

dalló között lépdelve, csak a benső forróságot érezte, az alkotás forró
ságát, mellyel papírra vethelte gondolatait s betükbe önthette lelke
kínjait.

- Szembe akarsz szállni Béccsel, a császárral? - szólalt meg
Zsófia. - Nem tehetek róla Miklós, de félek és téged féltelek.

A szél tovavisongott az ablakok mögött, eső vette a lapokat és az
asszony megborzongott.

-- Mióta itt vagyunk Csáktornyán. mindegyre él török megtáma
dásáról hallok: magadban, Cserenkóval és barátaiddal. Terveidben,
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amiként tudod, én sohasem akadályoztalak és sógornőmet is elkísér
tem Gremovilléhez Párizsba, ha nem is vagyok oly harcias lény, mint
Kata, a Frangepán-lány, Sokszor, míg hallgattalak benneteket, arra
gondoltam, vajon miért nem tudjátok ct törököt csellel gyengíteru ?
Amolyan fondorlat ot gondolok, t udcd.. amilyent Pernflinger Kata urá
val cselekedett a török ott Budán. Hogy is hívják az urát'?

Zrinyi mogorvaságában is mcsolygott.
__ o Azt nem tudod, hogy Török Bálint, csak a Pcmf'linger K l'.á:.

Igaz: az az asszony megérdemli, hogy emlegessék ...
Na jó toppantott Zsófia, . - csak azt akarom mé.~ neked mon-

d a ni, hogy egyszer talán így télen kellerio valami t kezdenetek él török
kel, hiszen annyiszor mondjál.ok, hogya török keleti nép. nem birja.
m-m állja a hidege: s ilyenkor nem mozdul cl váraiból. városokból.
Hát miért nem indultok ilyenkor egyszerre együttesen ellene. Miklós ?

Zrínyi Iölnevetett, legyintett. De mielőtt szólt volna, könnyű sírá';
szcrnezet t ct falak mögötr, mire Zsófia összef'ogta csipkés köntösét.

Jesszus! M{>gis fölébreszlettük Adarnunkat !
S pillanat múltán clfelhőzöt.t a puha tapétafal mögött. Később

Zrinyi is nyomába lépkedett. aztán hirtelen megállva. maga elé mor
molta, sorolta.

Igy télen'? Egyszer, így télen ... ?
S a szavakat ismételve többszö:', egyrt· hevesebben lépkedett. mig

;u ajtó kis gombját keresgélte. Am ahogy elérte, hevesen felpattant a
m',les tölgyajtó és Cserenk6 foj tott, mérges dünnyögé-e állította merr.

Elnézést, kegyelmes gróf úr, de egy utas érkezett s mint mondja,
Iontos hírrel, egyenesen török földről.

Zrínyi türelmetlenül legyintett és a másik ajtóhoz fordult.
__ o Mindegyik azt mondja, András. Tudod, nincs nap, hogv valaki

valahonnét "fontos hírrel' ne állítana be Csáktornvára. Egyik Bécs
ből, a másik Erdéjyből, a harmadik meg, u:;:ye, egyenesen Sztambulból
indult el hozzám ...

De ez asszony, kcgvelmcs grófunk dohogott i\ndrás.-- Se
nem öleg. se nem fiatal. okos is, bolond is ós hangosan kiáltozza ke
g\'P]med nevét, ;'kár a búcsúsok.

Zrínyi megadóan folhúzta vállát és fölemelte jobbját.
Engedd hát be András, ha már itt van s ebben a viharban útra

szánta magát, Tán az ő figyelmeztetését hallám (' reggelen ;1 szélben'
Cserenk6 maga mőgé intett a folyosóra és egy meghajtott fej Ű,

ne-héz daróc köpennyel takart asszony közelitett Zrínyi elé. Ott, ahogy
megállott, s halk, mély hangon köszöntést mormolt, Ioernelte válláról
,; nehéz köpenyt s puha, földig omló, csaknem bársonyos fényű öltöny
ben mutatkozott, nyakán és csuklóján vékony arany ékszerrel. Öszes
barna haján fehér gyapjúturbán magaslott és a turbánban finom,

. cseppnyi arany félholdacska ragyogott. Arca, szeme könnytől fénylet t,
szájában összekoccantak fogai, amig dadogta:

-- Zr-ini, Zrini Miklós grófunk lenne kegyelmed?
A gróf megsimogatta sápadt homlokát és bólintott.
. - Én az lennék, --- bólintott kesernyésen.. _- Dr kegyelmed?
Az asszony kimagaslott. Végigtörölte fáradalmaktól dúlt arcát, de

egyszerűen. igen csendesen mondta:
- Magyar lennék én is Zrini, Zrini grófunk. És ősöm száz eszten

deje kegyelmed ősének katonája volt Szigetbcn és ott is halt meg vele
azon a harcon. A felesége meg nevendék-lánya nekem dédanyám !
- lánccal kezükön fndultak akkoron török főldre s ott is maradtak ...
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Zrinyi arra nyomban a meleg takarókkal bélelt öblös szék felé
mutatott.

- Pihenjék hát kigyelmed és melegedjék a lacsakos hideg után,
míelőtt szólna,

Utána Cserenkóhoz fordult.
- Hagyjál bennünket, András, hadd szólja szíve keservit az asz

szonyság,
Az asszony azonban felmosolyget t, de szeme keményen villant a

deákra.
- Meghallhatja híremet ű is. Akkor talán elhiszi, hogy nem vagyok

kóbor csaló, aki tenyerét tartva járja a várakat, híreket. hordozván és
keresvén. Igen nehezen engedett Tenagyságod elé, de tudom, hogy ez
kötelessége mái időnkben!

Ahogy az asszony leült, András kétkedve. gunyorosari hallgatta.
- Török földön kitől tanulnak magyarul a rabok?
Az asszony sértetten elpirult s hangja csattanva csendült a vaskos

falak között.
- Csak az anyjuktól, deákuraml

A szavakra Zrínyi lehunyta szemét és hátrahajtott fejjel András
hoz intett.

- Mi törvényünk ez, András s íme igazság! Akárhány század múl
hatik el fölöttünk, az anya tovább adja ősei nyelvét. Hanem mennyünk
vissza Szígetre, asszonyság, őseink várába ...

- Igenis - bólintott az asszony. - A deákúr fellapozhatja a szi
geti vár katona-lajstromát és megtalálja benne Egyed Mátyás nevét,
dédanyám apjáét. Felesége meg a lánya éppen a híres szigeti vezérnek,
Topiz agának birtokára kerültek a Boszporusz partjára. Ott dédanyám.
öreganyám, anyám s aztán magam is, persze török asszonyok lettünk.
Egyik első, másik, mint anyám meg én, egyetlen asszony --- urunk
mellett! És mink ott nemcsak nyelvünket, de hitünket is megtartottuk.
Igaz, hogy - papunk nem lévén - magunk tudományával Máriánk
hoz imádkoztunk. Az én uram Kara et Zolim, az aga hatalmas birka
nyájának őré, csöndes, jó ember volt és megengedte "hitetlenségün
ket", vagyis se szavunkat, se hitünket nem tiltotta. Még nevetett is,
amikor fiainkat, Szelimet és Hasszánt! nékem Mátyásomat és Adámo
mat is taníthattam anyáim nyelvére és hitére. Nem panaszlom sorso
mat, rosszabb is lehetett volna. Uram jó ember volt s magyarban sem
találhattam volna különbet, Egyedül lakhattunk kis tanyánkon, akár
a magyar juhászok. De a tavalyi télben ...

Az asszony hangja itt elcsuklott, arca elé kapta két kezét, s vad,
vonító sírásba törve, a prémekbe kapaszkodott, míg hangja sziszegve,
akár a fedő alól kicsapó gőz, sistergatt tova.

. . . Akkor a nagy hóviharban farkasok törtek a nyájra és két fiam
meg uram a foguk között maradtak.

A gróf és a deák egyszerre simították az asszony vállát és egy
szerre csirtitották.

- Nyugodjék kegyelmed! Vígasztalódjék!
Annak sötét szemei megnőttek, tenyereit széjjeltárva. törletlenül

hagyott könnyeit nyeldesve bólintott.
- Hát ezért, kegyelmes gróf, ezért is igy. :És mivel éppen akkor

értek a tanyára a dervisek, akik minden esztendőben meghirdetik a
szent zarándoklatot a szigeti Türbéhez, hogy Szolimán császár szívénél
áhitatoskodjanak az igazhitűek. És ugye kínomban mire is gondolhat
tam volna másra, hogy most, most én is indulni fogok - velük! Hiszen
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se gyerekem, se rokonom többé ott török földön és ez a Sziget, ugye
mégis az én igazi hazám, igaz-e kegyelmes gróf? Hát nem kellett-e
elindulnom a dervisekkel, akik éppen akkor érkeztek és Szigetet em
legették?!

Cserenkó látta, hogy a gróf arca hol sápad, hol vereslik: féktelen
hevessége jeleivel mutatkozik. Ezért szigorúan az asszonyra intett:

- A végét$orolja kegyelmed. Azt, hogy Sziget helyett míként és
miért jutott Csáktornyára Szelimán császár türbéje helyett?

Az asszony fölállt a székből. Arcát végigsimította a fölmagasodott
Zrínyi előtt.

- Mert ácsolják az eszéki hidat, kegyelmes gróf! Száz és száz
török ács dolgozik azon a hídon, s a dervisek, katonák egyaránt hirde
tik, hogy az új tavaszon mindennél hatalmasabb török had árad át
rajta. Olyan had, amely elsöprí Magyarország mínden várát és meg
se állanak Bécsig !

Zrínyi mozdulatlanul nézte a külsejében törökös, de szavában ma
gyar asszonyt. Látszott, hogy szívesen meg is rázná, sürgetné roppant
türelmetlenségében.

- Tovább! Csak tovább, asszonyság!
Cserenkó viszont hitetlenkedve legyintett.
- De igaz-é, amit mond? Igaz lehet-e?

Zrinyi indulatosan deákja vállába markolt:
- Hát mire másoltattam vajon a Törők Afiumot veled? Miért

sürgettem annyira a dunai hadjáratot? Hát hány száz legényünk futja,
figyeli a drávai partokat erdőben, mocsarakban lapulva? Itt most nem
az asszonyság igazsága az· elgondolkoztató, hanem inkább az, hogy
csekélységében is arra figyelmeztet, amire annyi kínnal gondolok!
Hagyjad hát, hadd mondja a magáét s azt, hogy miként ért Sziget
helyett három megyében bujdokolva Csáktornyára?

Az asszony arra akár tálnyi tiszta vizet öntött volna a gróf elé,
engedelmesen, de igen egyszerűen sorolta, amit látnia adatott.

- Ahogy az eszéki hídhoz értünk, mind láttuk, hogy amíg a török
ácsok dolgoztak, a vízen túl szekercések vágták a fekete erdőség fáit.
De amikor adervisekkel átgyalogoltunk a hídon, szalmacsóvát haji
gáltak reájuk. Ebből a csóvából a török zarándokok is kaptak, mire
a dervisek Allah nevét kiáltozták. E kiáltásra az ácsok megálltak a
mainkában és vagy száz török lovas száguldott mögénk. Ugyanakkor
a szekercésektől magyar szavakat hallottam: "Szűz Mária, az anyáto
kat!" Körülöttem sírás, rohanás, fegyverropogás. vagyis hogy harc.
Nem tudom, hogy úgy löktek-e félre, vagy magam léptem ki a sorból,
csak egy hatalmas eperfa gyökerei között gubbadtam mindaddig, amíg
a dervisek visszaindították a zarándokokat. De én a fa gyökerei közül
kiemelkedve. a szekercések felé tartottam, akik magyarul széltak és
Máriánk segítségét kérték. Ott a szekerceseknél egy igen borostás bal
tás a vérét mosogatta, meg az erdő sűrűjébe nézegetett. "Most kellene,
hajj átok, egy bátor legény ~ mondta a többieknek - aki meg se áll
Csáktornyáig, Zríni grótunkhoz, aztán megmondja néki, hogy immár
ne rovogassa a pennát, hanem ragadjon fegyvert minden érdemes
arravaló barátjával meg népünkkel. És neki a töröknek, mielőtt föl
építené új tavaszra ezt az új hidat."

Zrinyi szemei Cserenkéra csil1antak, míg a deák az asszonyt nézte,
aki széjjeltárta kezeit s a levegőbe mutatott, mintha írni kívánt volna.

- Mint a lánc szemei, kegyelmes gróf, úgy illenek egybe állomá
saim. Akkor ott a baltás előtt hirtelen megenyhült nagy boldogtalan-
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ságom és úgy hittem, hogy láng csap magosra szívemből a Zríni névre,
bárha én Szigetre indultam, Szigetet kerestem... Mégis odaálltam
az öreg baltás elé s azt mondottam: Indítsanak érigem Csáktornyára
ahhoz a Zríni grófhoz evvel az izenettel. Az öreg baltás azt mondta,
hogy 'aJ~kor vezessenek ki az útra s addíg kísérjenek, amíg Baranyából
Somogyba érek, ahol Berzencén, Baboesán keresztül a suttyó bokrok
is mutatnak nékem Zríni grófhoz Csáktornyára, hiszen az egész határ
minden népe tőle várja a szabadságot meg a békét. Ott Csáktornyán
csak annyit széljak Zríni grófnak, hogy Bodviczai halászgazda üzeni,
mielőbb induljanak ki mind a várakból és a falukból, ne várják ki az
új tavaszt, hanem égessék le azt a hidat még ezen a télen.

Az asszony akkor mirrt ,a hamuvá vált láng, a székbe hullt vissza
s magára takarva köpenyét, mélyen, hosszasan ásított, míg a feje a
szék támlájára bukott.

Félig ébren, félig alvásba bukva makacsul ismételte:
- A télen, Zríni gróf. Ezen a télen, az új tavasz előtt ...
A gróf a lángba meredve bólintott s a deák vállába kapaszkodott.
- Hallod-e, András? A télen? Ezen a télen? De nem is a tél a

fontos most ebben, te András;. hanem, hogy újra asszony mondja ki
gondolatomat. Az imént, mig a Török Áfium mását olvasgattam, Zsófia
grófasszonnyal beszélgettem, ő is ezt tanácsolta nékem, amit most ez
az asszony ismétel s aki íme talán éppen ezért indult el a szigetí zarán
dokútra, hogy ezt elmondhassa nekem.

Egyszerre csak összepattintotta ujjait Zrínyi és mínt az újjongó
gyermek, szilaj örömmel, szédülten a lángok felé nyújtotta ujjait.

- Itt az idő. András, szavak helyett jőjjenek immár a tettek. Rá
törünk a törökre még ezen a télen, amég a kemencék padkáján szuny
nyad. Most még Szent András havában tartunk egyezerhatszázhatvan
háromban. És ha legényeim elérnek Eszterházyhoz, Nádasdyhoz. leg
jobb hívemhez, Vitnyédi Pálhoz, akkor mink magunk Túladuna népe,
szalai, somogyi, baranyai legényeinkkel Babócsán, Berzencén keresz
tül rohanva kifüstöljük a törököt Szigetből. Aztán Pécsen keresztül
rohanva meg se állunk Eszékig. És föléget j ük, András, föléget jük azt
az új nagy hidat, mielőtt megindulhatna rajta az a mérhetetlen új tö
rök had. Indulj legényekért, futárokért, András, hogy még ezen a
napon szerte induljanak, mert immár csak fegyver kívántatik és jó
vitézi rezolució!

András kelletlenül, mogorván, bizalmatlanul indult a parancs tel
jesítésére. Zrínyi pedig az asszonyhoz hajolt és feléje nyújtotta karját:

- Alljon fel kegyelmed és jöjjön velem. Feleségem majd gondos
kodik pihenéséről, gyógyulásáról. Utána majd Ádám fiam nevelésével,
asszonyi munkájával köztünk élhet holtáig, miként ősei őseimnél ott
Szigetben,

•

En, aki éltem, haragszom azokra, akik becsmérelni merik a rendkívüli és
nagyszerű, boldog és szomorú, a reménnyel teli életet, mely itt l~nt osztály
1'észül jutott nekünk. Magasabbr.a vágyom; de ha csak ezt az életet kaptam
volna, ezt és nem egy másikat is, akkor sem me1mé1m azt mondani Terem
tőmnek: kár volt érte! Ak,kor is megéri a kaland; és akik az ellenkezőjét ál
litják, talán nem is mélt6k rá, hogy élniük adatott.

P. SERTILLANGES GONDOLOTAIBÖL
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ESZMÉK ~S T~NYEK

Szeptember 14-én megkezdődött a
második vatikáni zsinat harmadik
ülésszaka, de munkája még túl rövid
ideje tart ahhoz, hogy folyóiratban
foglalkozhassunk vele. Hogy mi ma
gunk milyen várakozásokat fűzünk eh
hez az újabb ülésszakhoz, előző szá
munk kőzleményei eléggé megvilágí
tották, s úgy érzem, a remények és
kívánságok sorát nem sokban színez
né vagy bővítené azoknak a hasonló
tárgyú fejtegetéseknek ismertetése,
amelyek a külföldön közben megje
lentek. Egyelőre tehát inkább egy
olyan kérdésre szeretnék kitérni,
amely kapcsolatos ugyan a zsinattal,
de attól függetlenül is nagy jelentő

séggel bír.
Mindannyian emlékezhetünk rá,

hogy a múlt' év december 4-én kihir
detett liturgikus konstitució magának
a liturgiának részévé nyilvánítja a
"homiliát", vagyis azt a szeritbeszé
det, amely a hit titkait és a keresz
tény élet irányelveit az evangéliumok
és az apostoli iratok alapján taglalja.
Különösen azokban a misékben nem
szabad elhagyni a szentbeszédet - je
lenti ki a konstitució -, amelyeket
vasárnap és parancsolt ünnepnapokon
a hívekkel együtt mutatnak be. Az
egyetemes zsinatnak ez a rendelkezé
se lényegében a már eddig is kiala
kult gyakorlatot teszi általánosan kö
telezővé, az a nyomaték azonban,
amellyel kiemeli a szentbeszéd fontos
ságát, újabb és nem csekély feladat
elé állítja a lelkészkedő papságot.

"Az .aggíornamento' - mutat rá
Friedrich Wulf jezsuita professzor ab
ban az írásában, amelyet a Katholi
sch e Nachrichten-Agentur tett közzé
- vonatkozik az egyház nyelvére és
formavilágára is. Míndenkí tapasztal
hatta, hogy egyik sem ragadja meg a
mai embereket, sőt meglehetősen hi
degen hagyja a keresztény hívők nagy
tömeget is. Alapvetőerr olyan képek
és fogalmak, olyan élménytartalmak
szerepeinek bennük, amelyek egy más
korban keletkeztek, ezek tehát nem
minden további nélkül és semmikép
pen sem közvctlenül ikövathetök ma
napság. AlI ez sokban magának a Bib
liának nyelvére, fogalmi és élményvi
lágára is, még inkább a liturgiára. Ez
magyarázza, vagy részben ez is magya-

Irja Miheiics Vid

rázza a panaszokat a ,rossz prédiká
ciók' miatt. Valahogy hiányzik a szó
székre lépőkiből a 'képesség arra, hogy
a hittitkokat átültessék a mai ember
fogalmi és élményvilágába. Nyilván
nem is tanulták ezt a teológiai kikép
zés során, utána pedig sokaknál nem
futja a saját erejükből, hogy pótol
ják az elmaradást. Bizonyos, hogy ez
nem is olyan könnyü."

*
Egyöntetű felfogás - .ellenkezőjét

sehol sem olvastam -, hogy annak a
korszerűsödésnek, amelyet a zsinat
bele akar vinni az egyház életébe,
meg kell nyilvánulnia a szeritbeszéd
tartalmának és stílusátnak újból való
átgondolásában is. Nem csoda így,
hogy világszerte annyi szó esik róla.
Német nyelvterületen különösen erős

visszhangot keltett Anselm Günthör
bencés teológus könyve, amely A pré
dikáció föcím alatt "Elméleti és gya
korlati útmutatás" a1címmel látott
napvilágot, Két sarkalatos problémá
val kell tisztába jönni - állapítja meg
a szerző. Az egyik, hogy mi legyen a
szeritbeszéd tartalma, s még inkább,
hogy mí ne legyen, a másik, hogy mí
lyen stílusban adjuk azt elő, mert hi
szen mindegytk kornak más igényei
vannak.

Ami a tartalmat illeti, figyelembe
kell venni, hogy a szeritbeszédnek is
megvan a katekétikus tanító oldala,
de nem érné el célját, ha csupán eb
ben merülne ki. Tartózkodni kell a
tisztán moralizáló beszédtől is, amely
Günthör szerínt túlságosan uralkodó
lett. Elhibázott formának nevezi a
doktrínalízmust, amely abból indul ki,
hogy a prédikációban a tudományos
teológiát kell népszerűsíteni; a histo
ricizmust, amely elsiklik a Krisztus
misztérium élő jelenvalósága fölött;
azt az individualizmust, amely a
"mentsd meg lelkedet" félremagyará
zásából táplálkozik; a períferízmust,
amely a mellékes kérdéseket és jám
borsági formákat emeli ki.

A zsinat állásfoglalásából is követ
kezik - fejti ki a továbbiakban Gün
thör -, hogya szentbeszéd központi
témája csakis Krisztus, az emberre
lett keresztre feszített és megdicsőült

második isteni személy lehet,
akiben mi, katolikusok,azegész
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teremtés és minden emberi történés
végső értelmét látjuk. S mindannyi
szor meg kell lennie benne annak a
kicsengésnek, hogy Krisztus üdvözítő

cselekedete folytatódik az egyházban
és ennek cselekvéseiben, s ez nyer
majd befejezést Krisztus újabb eljö
vetelével. Célját tévesztené azonban
a szentbeszéd - hangoztatja Günthör
-, ha alkalmas módon nem serkente
ne arra, hogy a hallottak megértését
és mcgszívlelését életünk [obbításával,
földi teendőink lelkiismeretesebb vég
zésével, hitünk erősítésével és tevőle

gesebb emberszeretettel igyekezzünk
tanúsítani.

Korunk sok vezető teológusa joggal
figyelmeztet arra, hogy napjainkban a
szentbeszéddel elsősorban a hit mel
lett való újabb és újabb személyes
döntést kell elősegíteni. A régebbi
időkben, amikor általában hívők vol
tak az emberek, inkább fel lehetett
tételezni a hit-aktus ösztönös voltát.
Ma azonban nagyon is helyénvaló em
lékeztetni arra az igazságra, hogy csak
a személyes hit révén léphetünk kap
csolatba Krisztussal s vehetünk részt
az, egyház kegyelembiztosító életében.
Ugyanakkor tény az is, hogy csak az
ilyen személyes hit felkeltése nyomán
fogják a hallgatók a szentbeszédben
kapott hitbeli tanítást is magukévá
tenni, már pedig enélkül a legreme
kebb prédikáció is hatástalan marad.
Ezért olyan döntő módon fontos az is,
hogy a hívek megérezzék magának az
igehirdető pap hitének élő voltát és
melegségét,

A vasárnapi szentbeszéd megfelelő

kidolgozásának külön nehézsége, hogy
ma már a hívek egyre nagyobb há
nyadának, a templombajárók zömé
nek alig van más lehetősége vallási
műveltségének növelésére. A miseköz
ti szentbeszédnek tehát hitoktató fel
adatot is kell vállalnia, ami az esz
ményi elképzelésekkel szemben bizo
nyos megalkuvással is jár, főleg ami
kor külön csoportszükségletekre is te
kintettel kell lenni, mint a gyermekek
és serdülők miséinél. Annál szüksége
sebb viszont, hogy az igehirdető pap
ne ötletszerűen váltogassa témáit, ha
nem hosszabb időre, például az egy
házi év egész szakaszaira prédikációs
tervet állítson össze. Különösen szük
séges ez olyan templomokban, ahol
többen is prédikálnak, mert ilyenkor
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úgyszólván elengedhetetlen, hogya té
mákat össze is egyeztessék.

Schmaus, a nagy dogmatikus mond
ta azt, hogy "a hirdetett ige építi az
egyházat". Világos azonban, hogy az
építés csak akkor eredményes, ha a
szentbeszéd a konkrét témaválasztás
mellett stílusban és formában is szá
mol azzal, hogy a hallgatók egy adott
történeti helyzet emberei és kereszté
nyei. Günthör ugyan maga is megjegy
zi, hogy "a látható eredmény nem iga
zi keresztény kategória", de az egyhá
zi igehirdetés értelme mégis csak az,
hogyahallgatót annak az üdvösség
nek megragadására indítsa, amelyet
Krisztusban és az egyházban Isten
minden ember részére felkínál. Ha pe
dig arról van szó, hogy a modern em
bert "szíven üsse" Isten szava a pré
dikációban, akkor kerülni kell mind
azt, ami immár csak riaszthatja a mai
embereket. Kerülni kell tehát - sorol
ja fel Günthör - az érthetetlen, ide
gen "szaknyelvet", az örömtelen, ke
serű leckéztetést, a fölényesség min
den látszatát, a hamis pátoszt, a szí
nészkedő gesztusokat. főleg pedig 
a túlzott hosszúságot. Günthör helyes
lően idézi egy névtelen krítíkus óha
ját: "A prédikálónak legyen mondani
valója, azt mondja el, s mihelyt el
mondta, hallgasson el."

Heinz Fleckenstein, aki a freiburgi
Der Christliche Sonntag hasábjain en
nél sokkal részletesebben taglalja
Günthör könyvét, dicséri azt a bátor
ságot, amellyel a szerző ezt a kényes
és érzékenységeket sérthető témát tár
gyalja. Ugyanakkor azonban azt is kí
vánatosnak mondja, hogy a papokon
kívül minél több laikus hívő is ne
csak olvassa, de tanulmányozza azt.
Úgy vélí, hogy sok elsietett ítélkezés
nek venné elejét, ha maguk a hívek is
bepillantanának a prédikáció nehéz
problematikajába. S talán arról is el
gondolkodnának teszi hozzá
Fleckenstein -, hogy nemcsak a pa
poknak, de nekik, a híveknek is meg
van ezen a téren a teendőjük. A pa
poknak az, hogy lelkiismeretesen és
gondosan készüljenek a szentbeszédre,
a híveknek, hogy a meghallgatás kész
ségével lépjenek be a templomba. Ha
pedig úgy éreznék, hogy ilyen vagy
olyan okból kritikával élhetnének, in
kább azt tekintsék kötelességüknek,
hogy "jó igehirdetőkért és jó szentbe-



szédekért" imádkozzanak az egyház
Urához.

•
Az idők változásának egyik érdekes

jelensége, hogy a szentbeszéd kérdésé
hez hozzászólók között nemcsak pa
pokkal, hanem világiakkal is sűrűn

találkozunk. S ami talán még figye
lemreméltóbb: hogy az egyházi sze
mélyek nemcsak rossznéven nem ve
szik, de ma már el is várják a laiku
sok megnyilatkozásait. Azokban az or
szágokban, ahol hagyománya van a
közvéleménykutatásnak, - ilyen fő

leg Németország, Franciaország és az
Egyesült Allamok -, rendszeresen tu
dakolják az egyházi hatóságok a hívek
véleményét az általuk hallott szent
beszédekről. Indításul nyilván a laikus
apostolság 1957-ben Rómában rende
zett második világkongresszusa szol
gált, amelynek napirendjén ez a té
ma szerepelt: "A világiak társ-fele
lőssége a prédikációért." Ott mondot
ták ki, hogy a világiaknak egyenesen
kötelességük, hogy megmondják, mit
és hogyan szeretnének hallani a szó
székről, a papság pedig vegye is te
kintetbe ezeket a kívánalmakat, ami
kor igehirdető feladatát végzi. Az 1962.
évi hannoveri katolikus napok kereté
ben külön unkétot sze'rveztek, amelyen
papok és világiak őszinte nyiltsággal
cserélték ki e tárgyban nézeteiket.

A svájci Orientierung terjedelmes
cikket közölt a minap "Egy laikus
gondolatai a korszerű szentbeszédről"

címmel H. Zahner tollából. "Nem
könnyu dolog prédikálni - ismeri el
Zahner. - A középkor óta a szószé
kek magasan a hallgatók fölött állnak
a templomban, ami megnehezíti a kap
csolatot a hívekkel. Csak a modern
templomokban találjuk megint a pa
dokkal egyvonalban a szószéket, s ez
zel a papnak megint megvan a lehe
tősége, hogy amikor az igét hirdeti,
közelebb jusson az emberekhez. Egye
lőre azonban csak jelképes változás
ez. Ismételten megtigyelhetjük, vagy
a vasárnapi prédikációról beszélgetve
megállapíthatjuk, hogy a legtöbb hí
vőt nem fogták meg a hallottak, nem
kerültek annak hatása alá, inkább
megadóan, sőt gyakran leverten távoz
tak a templomból. Nem kapták meg
azt, amit vártak vagy aminek szük
sését érezték. Mindenkinek, aki köny
vet ír, lapot szerkeszt vagy előadást

tart, olyan témáról kell gondoskodnia

vagy beszélnie, amely érdekli olvasóit
vagy hallgatóit, következésképpen kell,
hogy ismerje közönségének problémáit
s azokra olyan formában válaszoljon,
amely annak számára érthető. Világos,
hogy mindez vonatkozik a prédikáci-
óra is." .

Amire nekünk, modern kereszté
nyeknek leginkább szükségünk van 
írja Zahner -, Isten szavának, a Bib
liának elmélyült ismerete. Prédikálni
annyi, mint Isten igéjét hirdetni. Ez
az ige mindig ugyanaz, de mi, embe
rek, folyvást változunk. S ez talán a
legfőbb oka annak, hogy a mai pré
dikációk közt annyi a hatástalan. Sok
szor az a benyomásunk, hogy papok
és világiak nem ugyanazt a nyelvet
beszélik. S nyilván azért van ez így,
mert a teológiai kiképzésnél megfeled
keznek arról, hogy a modern ember
nem fogalmilag gondolkodik, hanem
empirikusan, gyakorlatilag, a való
életből kiindulva,

A korszerű prédikációnak oda kell
törekednie, hogy megkönnyítse a la
ikusok számára a szeritírás olvasását,
kedvet támasszon bennük a szent ira
tok forgatására, s fogékonnyá tegye
őket Isten igéjének megértésére. Az
evangéliumok gyakran tartalmaznak
régmúlt dolgokra való hivatkozásokat,
egyes fejezetei, amelyeket vasárnap
felolvasnak, csak más szövegekkel ösz
szefüggésben érthetők. A papnak meg
kell ezeket magyaráznia, de nem a
tudományos cgzcgézist várják tőle, ha
nem a gyakorlati következmények le
vonását. A gazdag ifjú is azt kérdezte
Krisztustól: "Mester, mit kell tennem,
hogy jó legyek ?" Semmi szükség dör
gedelmes szónoklatokra a bűn és a
pokol szörnyűségeíről, mert akik a
templomba jönnek, feltehetően nem
olyan megátalkodott lelkek, akiket
ilyen módon kellene felrázni, megren
díteni és rémíteni. Annál kevésbé van
erre szükség, mert a modern világ
hívő emberei amúgyis többnyire ag
gályosak. Megvan bennük az az ér
zés, hogy bármennyire szeretnék is,
nem tudnak eleget tenni Isten kíván
ságainak. Inkább bátorításra szorul
nak abban az igyekezetükben, hogy
az evangélium szellemében éljenek,
azt a meggyőződést kell mclengetni
bennük, hogy gyarlóságaik ellenére is
szereti őket az Isten, Lebegjen a pré
dikálók szeme előtt XXIII. János pá
pa ragyogó példája, aki minden em-
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bert szeretett, s mínthogy olyan nyel
ven beszélt, amelyet minden ember
megértett, fel is figyeltek rá minde
nütt.

A második vatikáni zsinat új feje
zetet nyitott az egyház történetében.
Más lett a világi hívek viszonya is az
egyházhoz. Nemcsak a társadalom,
mint ilyen, de a laikus hívek is nagy
korúnak számítanak az egyház előtt.
A nagykorúság pedig önállóságot je
lent a gondolkodásban és cselekvés
ben, a felelősség vállalását önmagun
kért. Erre utal a szentírás is, amikor
"Isten gyermekeinek szabadságáról"
beszél. A nagykorúságra jutott keresz
tény embernek saját belátásából kifo
lyóan, önnön lelkiismerete szerint kell
cselekednie, kell, hogy meglegyen ben
ne a személyes döntés bátorsága. Még
míndíg sokan vannak azonban a hívők

között, akik nem képesek önállóan
gondolkodni és cselekedni, pusztán en
gedelmeskednek. Ezek az. egyházat
csak az intézményes oldaláról látják,
csupán a törvényre ügyelnek. Szemük
ben a vallás "a parancsok teljesítése
és mindannak elhívése, amit az egy
ház hinnivalóként elébük ad", ahogyan
annakidején a katekizmusban tanul
ták. Ez a törvényvallásosság azonban
rendszerint formalizmusra és indoko
latlan önteltségre vezet. Az ilyen em
berek azután nem is fejlődhetnek val
lásilag, hiszen mindent rendbenlevő

nek éreznek, ha a törvényt teljesítik.
Ezért kellene ma minél többet beszél
ni a prédikációban is a keresztények
szabadságáról és őnfelelősségéről 
véli Zahner. "A szabadság természe
tesen míndíg együttjár a helytelen
döntések kockázatával, de végtére Is
ten maga is belement ebbe a kocká
zatba, amikor az embert szabad aka
rattal ruházta fel."

A világi hívőnek a múlttól eltérően
kell alakítania viszonyát a más vallá
súakkal is. Most tehát, amikor az egy
ház kinyilvánította a zsinaton, hogy
mínden emberrel párbeszédbe kíván
lépni, a szószékről is nevelni kellene a
híveket az ökuménikus magatartásra.
Meg kell magyarázni nekik, hogy mí
lyen feladatuk és felelősségük van
ezen a téren. Buzdítsák őket olyan
érintkezésre és együttélésre a más val
lású keresztényekkel, hogy az összes
emberi vonatkozásokban közelebb jus
sanak egymáshoz, az előítéleteket el
ejtve testvérnek tekintsék egymást
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Krisztusban, s egyébként is tartsák
tiszteletben mások meggyőződéset.

Egyházunk a zsinaton szembenéz a
világ mai helyzetével, s maga is ki
akar tárulni a világ felé - folytatja
Zahner. Felszólítás ez számunkra, hogy
komolyan vegyük a modern életet. A
világi hívő többé már nem csupán a
hallgató és kivitelező szerep ét viszi
az egyházban. Nagyon fontos lenne,
hogy a prédikációban tudatosítsák a
laikusok küldetését a világban, a fog
lalkozásban, a közéletben. Nem vala
mi különleges "aktivizmus" értelmé
ben - figyelmeztet igen helyesen
Zahner -, hanem abban az értelem
ben, hogy vonzó példái legyenek min
denütt a Talóban keresztény magatar
tásnak és emberszeretetnek. Nekünk a
munkánkat is úgy kell felfognunk a
kutatásban, tudományban, gyárakban
és üzemekben. mint Isten akaratának
szelgálatát. Minderről azonban, saj
nos, túl keveset vagy semmit sem hal
lunk a prédikációkban, pedig a mo
dern világban ez a legbiztosabb útja
az élet megszentelésének. .

A világ felé nyitottság azt is jelenti
- fejezi be Zahner -, hogy a pap
ság az evilági kérdéseket illetően a
teljes partnerség szlntjén keresse az
érintkezést a laikus hívőkkel. Nagy
ban hozzásegítené az ilyen igazi pár
beszéd a papot a mai világ problémái
nak és a mai világban használatos
nyelvnek megértéséhez.

•
Megtalálni és kimunkálni a temp

lomi igehirdetés korszerű tartaimát és
helyes formáit, olyan feladat ez, amely
erősen foglalkoztatja protestáns test
véreinket is. Ennek egyik bizonysága
ként számolt be nemrégiben a már
idézett Der Christliche Sonntag egy
neves evangélikus lelkész és teológus,
Thielieke írásáról, aki a saját egyhá
záról szólva jut hasonló megállapítá
sokra.

"Én váltig hiszek abban - jelenti
ki Thielicke -, hogy az evangéliumi
üzenet tolmácsolását teljes nyitottság
gal áhítják tőlünk a hívek, ugyanak
kor azonban tapasztalnom kell lelké
szeinknyomasztó tehetetlenségét."
Hogyan segíthetnénk ezen? - kérdezi
Thielicke, s több gondolatot fölvet.
"Ha nekem kellene teológiai hallgató
inkat igehirdetésre tanítani, gyakorlati
okokból azt kívánnám tőlük, hogy né
hány olyan prédikációt is kidolgozza-



nak, amelyekben a bún, kegyelem,
megbocsátás, Isten és ördög szavak
nem fordulnak elő. Mindezeket a fo
galmakat mai szavakkal kellene kö
rülírniok." Egy "evilági és természetes
nyelv" csak javára válnék a prédiká
ciónak. A "mai szavakkal való beszé
lés" azonban nyilván feltételezi
folytatja Thielicke -, hogy az igehir
dető ismerje napjaink életbevágó té
máit, hogy azokat úgyszólván saját
testében-lelkében átél]e. Ilyen témák
szerinte: "Az élettől való félés és szo
rongás, a rnulandóság miatt való bús
lakodás, az elöregedés és az idő ro
hanása, a kapcsolatok rendezetlensége
embertársainkkal, az ösztönös hajla
mok túlságos elhatalmasodása, boldog
ság és boldogtalanság a szerelemben,
az ember egzisztenciális gondjai, a
gyermekek nevelése és sok más fel
adat ..." Minthogy az evangélium az
emberhez szól, tele van nyílt és bur
kolt utalásokkal ezekre az életbevágó
emberi témákra. S ha az igehirdető

szem előtt tartja ezeket, akkor a hall
gató nyomban tudja: mínthogy ezek a
témák föltétlenül, az én ügyelm. az
üzenetnek is, amely velük foglalkozik,

A KIS ÚT

föltétlenül köze van hozzám. "Az ilyen
összefüggéseknek felkutatása nagy ré
szét teszi annak a szellemi munkának
és azoknak az elmélkedéseknek, ame
lyeket a lelkésznek magára kell vál
lalnia ... Némely prédikáció unalmas
sága nagyon sokszor nem abból ered,
hogy az igehirdető egyhangúan ad elő

vagy nem különösebben találékony,
hanem abból, hogy a hívő úgy érzi:
,Elő sem fordulok benne'."

A válasznak, a komoly válasznak,
amelyet a hitszónok ezekre az életbe
vágó témákra ad, nem szabad "masz
szívnak és közvetlennek" lennie - fi
gyelmeztet Thielicke. "A pöröly pasz
szivakká teszi az embereket és meg
húzódásra készteti őket. Ha aktiváini
akarjuk őket, hogy maguk is el gon
dolkodjanak a hallottakról, akkor va
lamelyest közvetetten kell az igazsá
gokat elébük tárni, engedve, hogy ma
guk jójjenek rá azokra... Csak ha
sikerül hallgatóinkban nyugtalanságot
támasztani, ami arra ösztönzi őket,

hogy kérdéseket tegyenek fel maguk
nak, csak akkor érezhetjük jónak a ta
nításunkat, amelyet a szószékről nyúj
tunk."

Oszintén szólva nehezemre esik a vasárnapi templombajárás. Nagy fárad
ságomba kerül, míg egy Miatyánkot figyelmesen elmondhatok. Imádság köz
ben különben sem tudom egykönnyen összeszedni magamat. Zavar az orgona
szó és a hívek éneklése, nem is beszélve a perselyezésről. Az újonnan elkez
dett szokások meg egyenesen idegesítenek: az egyes miserészek felolvasása
vagy a közösen mondott Hiszekegy és Pater noster mindig kizökkentenek áhí
tatomból. Jobb volna, ha ilyesmivel nem alkalmatlankodnának a templomba
járóknak. Egy idő óta már nem is misére megyek, hanem olyankor, ha üres
a templom. Elvégre Isten sem kifogásolhat ja, hogy imádkozni akarok, nem
bosszankodni.

üdvözítőnk szava, hogy "az igazság
szabaddá tesz titeket" (János 8, 32).
Ebben a problémakörben, a templom
bajárás és az imádság kérdéseiben is
kötöttségeinktől szabadító, görcsoldó
hatása van az igazság fontolóra véte
lének.

A mohamedán csupán imádkozni jár
mecset jébe, protestáns testvéreink pe
dig elsősorban igét hallgatni mennek
templomba, a mi egyházunk viszont
elsősorban közös áldozat-bemutatásra
gyűjti egybe gyermekeit vasárnapon
kint és nagyobb ünnepeken. Aldozat-

bemutatásra, amelyben az áldozati
tárgyhoz, Krisztus szent emberségéhez
a mi egyéni keresztény éltünk kisebb
nagyobb áldozatai szervesen hozzákap
csolódnak, hiszen a keresztség óta
mindnyájan egységben vagyunk vele,
mint titokzatos testének tagjai. Az ál
dozat-bemutató személy szintén maga
Krisztus. Test szerint is oltárunkra jön
az átlényegüléskor. az áldozat-bemu
tatás voltaképpeni pillanatában,. és
sohasem magamagáért áll az Atya
elé, hanem miérettünk, emberekért. A
mise továbbá - lényege szerint - az

615



utolsó vacsora megismétlése. Áldozat
tal kapcsolatos szent lakoma, amelyet
Krisztus nem saját magának rendez,
hanem szeretteinek ád ma is ugyan
úgy, mínt szenvedésének előestéjén.

Az egyház, amely papjának szelgála
tával közvetlenül Krisztus mellé lép
ve szintén bemutatja az áldozatot,
megint csak emberekből áll. Köztük
nem a pap az elsődleges, hiszen em
bertársaiért, a hívek közösségéért vi
seli kiemelkedő hivatalát (Zsid. 5, 1).
A mise tehát egyáltalán nem egyéni
ügy, hanem a szó legszorosabb értel
mében véveközrös teendő. XXIII. Já
MS pápa igen böl-csen cselekedett, mi
dőn megtiltotta a "magánmise" szó
használatát. Nem véletlen, hogya mi
seirnádságok szinte kivétel nélkül a
közösség nevében, többesszámban
hangzanak el, - még azok is, amelye
ket egy eléggé sajnálatos "fejlődés"

eredményeként manapság halkan vagy
a többség számára érthetetlen nyelven
mond a miséző, Nem egészen helyes'
dolog, és a fiatalabbak nevelése szem
pontjából feltétlenül hiba is hanyag
megszokásból úgy beszélnünk, hogy a
templomba "imádkozni" járunk. Hi
szen többnyire a közös áldozatot be
mutatni megyünk oda, hetenkint leg
alább is egyszer. Az egyház törvénye,
az 1248. kánon sem imádkozást ír elő,

hanem mísehallgatást. Magáról az
imádkozásról Jézus kifejezetten ta
nítja, hogy az ószövetségben egyálta
lán nincs helyhez, például templomhoz
kötve (Ján. 4, 20-23). Az egészséges
szellemű keresztény családnak külön
ben is mindennap van otthoni közös
imádsága. Minden esetre kellene, hogy
legyen.

A mísehallgatás egyházi parancsát
persze különböző módokon lehetséges
teljesítenünk. Az egyház az a csodá
latos folyó, amelyben báránykák gá
zolhatnak, de elefántok is úszhatnak.
Az egyházi jog tekintettel van rá, hogy
a. keresztény istentisztelet gondolatvi
lágába behatolni csak egy bizonyos ér
telmi színvonal fölött álló emberek
képesek. A törvénynek bárki már az
zal is eleget tehet, hogy egyáltalán
jelen van a szentmisén-résztvevők kö
zött. Nem vétkezik akkor sem, ha mi
se közben gyónását végzi, vagy ha
olyasmit imádkozik, aminek a szerit
miséhez közvetlenül semmi köze sincs:
például a szentolvasót rnondja, Persze
sajnálni való, ha valaki nem tud fel-
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jebb emelkedni erről a szintről, és
nem tud együtt érezni, együtt imád
kozni az egyházzal. N e nehezteljünk
tehát a gondos lelkipásztorra, ha tud
ja kötelességét, és valamivel többre
akarja ránevelni híveit. Az igényeseb
bek maguktól is többet kívánnak. A
művelt katolikus férfi és nő igazi
imádságos könyve maga a mísekönyv.
Mióta Schott Anzelm 1885-ben közre
adta az első népnyelvű misszálét, pár
ját ritkító könyvsiker lett belőle, és
míndrnáig az maradt. Magyarul is
szinte évről évre új kiadásban kap
ható, mégpedig olcsón. Senkinek sem
lehet mentsége, ha nem szerezte meg
magának. Fontos, hogy imádkozzuk is
belőle a misét, mégpedig nem annyira
a szentmise első harmadát, hanem in
kább a szoros értelemben vett áldo
zati imádságok közül néhányat. Las
sankint oly gyakorlottak leszünk, hogy
már teljesen "szinkron" haladhatunk
együtt a miséző pappal. Amde a mí
sekönyvtöl függetlenül is van rá mód,
hogy belékapcsolódjunk az áldozatot
bemutató közösségbe. Erre való példá
ul a felajánlási adomány. Az ókori
keresztények felajánláskor természet
ben adták át a pap kezébe a házisü
tetű kenyeret és a saját-terrnésű bort.
A szeritáldozásban Krisztus testét és
vérét kapták vissza belőle. Mai szo
kás szerint csak pénzt adunk a kö
rülhordozott perselybe, de máig azon
a pénzen veszik az áldozati ostyát, a
misebort, az oltár gyertyáít és mind
azt, ami az istentiszteletre szükséges,
A mísehallgató tehát sohase marad
jon ki a felajánlási adakozásból! Az
áldozat-bemutatáshoz való csatlako
zásnak ez a tárgyi jele. A pappal egy
idejűleg közösen elmondott Hiszekegy
vagy Míatyánk oly további lépések,
amelyeket szintén örömmel megtesz az
áldozat-bemutatás közösségót tudato
san vállaló keresztény lélek. A közös
éneklés már magasabb fok, még ha
nem is magát a liturgia szövegét, a
Glóriát, Sanctust, Agnus Deit stb.-t
éneklik. A kereszténység a kapcsola
tok vallása. A közös éneklésbe kap
csolódva keresztény voltunkban erő

södünk, mégpedig a gondolkodás és az
érzelmek oldaláról egyaránt. A kántor
nem magánénekes, és a miseáldozaton
résztvevő tömeg nem közönség. A he
lyesen megválogatott magyar népének
lelket emelő közös imádság, amely ál
tal nagyszerűen csatlakozunk a szent-



mise egyes főbb részeinek eszmei tar
talmához. Sajnos, igen sok hazai temp
lomban hibáznak e téren, és éppen a
legfontosabbat hagyják el, a mise-ének
felajánlási versszakát, többnyire alkal
mi vagy Mária-éneket téve a helyébe.
Az évről évre megjelenő nyomtatott
énekrend maga jár elől a rossz pél
dával. Ez is egyik akadálya liturgi
kus haladásunknak. és a püspöki kar
egységes állásfoglalását tenné szüksé
gessé,
Mindebből világos, míre jó a vasár

napi templombajárás. Célja éppen
nem az, hogy az imádkozó lélek "be
csavarodjék", önnön áhítatába burko
lózzék. A hívek a közös szent cselek
ményben feloldják vallásos énjük
egyéni elzártságát. Gyarló, kicsinyes
önmaguktól megszabadulva ünnepi vi
gaszt és megtisztultságot szereznek
egymásnak. Maguknak-való emberek
számára ez olykor nem csekély ön
megtagadás. De ne feledjük, hogy a
.Jtturgta" szó a görög nyelvben ere
detileg is szolgálatot és tehervállalást
jelentett a közösség ünnepe érdekében.

Nem tagadjuk, hogy a templom 
másodlagosan. az Istenember szentsé-
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gí jelenléte miatt - a magánimádság
eszményien tökéletes színhelve. Azzá
teszi nemcsak áhítatos csendje, hanem
többnyire művészi szépsége is. Csak
hogy az egyéni imádkozásnak egyál
talán nem az ímádságszővegre össz
pontosított kínos figyelem a lényeges
mozzanata, hanem a hódoló, a hálás, a
bocsánatért vagy segítségért kö
nyörgő, Istenhez emelt lelkület. Szö
veg nem szükséges hozzá, vagy bőven

elég egy-két szó is. Még a Miatyánkot
sem szükséges végig elmondanunk.
Elegendő egyik-másik mondatát las
san, újra meg újra elismételnünk ma
gunkban. Nem aggályoskodva, miutha
az egyszeri elmondás nem sikerült 'vol
na jól, hanem mintegy izlolgetve, hogy
akaratunk egyre jobban azonosuljon
vele. és hogy apránkint hozzá növe
kedjünk ennek a félelmetesen nagy
igényű imádságnak az istenes lélek
kel szemben támasztott követelménye
ihez. Ez az Istennel való találkozás
nagy iskolája. De nem a miselwllgatás
reá az alkalom, hanem a szentségláto
gatás csendes percei.

Medvigy Mihály

A CSALÁDI NEVELÉSROL. Sok szó esik mapjainkban a nevelés nehéz
ségeiről. A gyermekek, serdülők és ifjak egyrészt befogadóképesebbnek és
tehetségesebbnek tűnnek, mínt az őket közvetlenül megelőző nemzedék (szü
Iők, nagyszülők), másrészt világszerte valami keserű és szernrehányó elidege
nedés mutatkozikmag.ata,rtásukban. nem csur-án szülcikkel és nevelőikkel,
de általában minden felnőttel szemben. A felnőtt nemzedék viszont eléggé
lemondóan nézi a szerinte egyre befolyásolhatatlanábbá váló íf'iúságot. Holott
valójában többnyire csak a szélsőségesen, kirívóan viselkedő ifjúsági csopor
tokat tartja szem előtt, amelyeket többé kevésbé pejoratív neveken, mínt
"halbstarrk", "teenager", "blouson noir" és "ihuHgán", szokás emlegetni.

Valahogy úgy VaIIl, hogy az idősebbek idő előtt kiadják kezükből a neve
lést és irányítást, a fiatalok pedig legalább érzésben, de sokszor kimondottan
is még a lehetőségét is elutasdtják annak, hogy az idősebbektől tanulianak.
Egyesek szerint a nevelői alapviszonynak ez a megromlása csupán háborús
következmény: az ifjak bízalmatlanok a felnőttek iránt, "akik a háborút
csinálták." A nevelés ügyének ismerői azonbarn nincsenek ezen a véleméven.

Az Új Ember ezévi [anuár 26-! számában Friedrich H. Tenbruck "A ge
nerációs probléma új fordulata" című tanulmányáról írva a következőket idéz
te: "A szakadék, amelyet ,a társadalmi fejlődés vájt a családbarn a nemzedé
kek között, ma sem kisebb (ti. mínt a két háboru között volt), de tényként
fogadják el. Az, hogy napjainkban minimumra esőkkentek a generációs kon
fliktusok, korántsem a nemzedékek közöttí megértés elmélyülését jelenti,
hanem ellenkezőleg, a lemondást minden ilyen. megértésről."* A családban

• Hasanló megfigyelést rögzítetlem én ls "Nemzedékek" címú cikkemben a C s a I ó d é s
l s k o I a 1961. októberi szómóbon.
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min,t köztudomású, egyszerre három nemzedék van jelen és hat egymásra.
Nem ok nélkül aggódunk tehát amiatt, hogy a felmenő első nemzedék ha
tása túlságosan rövid ideig tam és így nem is mély, a !felmenő másodiké
pedig a dolgok ilyetén állása mellett teljesen k,iesik Következménye ugyanis
csak az ember szellemi és erkölcsi értékekben való megfogyatkozása lehet.

Az intézményes nevelés terén ma míndenütt, nálunk meg leülönösen
nagyfokú haladás, mutatkozík. A gyermekek beiskolázása gyakorlatilag telje
sen sikerült. sok olyan intézményünk keletkezett, amely a hivatásszerű mun
kában elfoglalt szülők nevelő rnurrkájának hézagait szakszerű pedagógiai
tevékenységgel és általában nem eredménytelenül pótolja ki. Nem állapitha
tUM meg azonban hasonló feljődést a családi nevelésben. Pedig - miként
Tenbruck írja - "a család míndig az a tényező, mely az emberi személy érté
kelhető vonásait lényegükben kialakitja." Vaninak személy; értékek, amelyek
kialakítására ma is elsősorrbarn a család hívatott.

Az ernberek egymásközöttá viszonyainak flső meggyőző és értékes mintáit
a családban ismeri meg a gyermek:

Anyám kezéből édes volt az étel,
Apám szájából szép volt az igaz.

-József Attilától valók e sorok, aiki ígyismente meg az örömadó jóságot
és az igazság szépségét, míelőtt még nevet tudott volna adni ezeknek a fo
galmáknak. Szirnrte mitikus fényben tűnik fel "Mama" cfmű versében az anyai
megbocsájtás és önfeláldozás nagysága:

Szürke haja lebben az égen,
Kékítőt old az ég vízében.

A családi nevelés adja meg a helyes közösségí magatartásnak a mín
táját is. Minden tekintetben a családban tanul meg élni a gyermek. Viszonya
testvéreiihez megkönnyíti számára a tájékozódást hozzá korban közelálló tár
sai között, kellő védettségben a szülők kiegyenlítő befolyása alatt. Könnyebb
lesz később számára baráti viszonyok létesítése. A családban tanulia meg
az ember azt is, mít jelent számára az otthon. Egy nyolc éves leányka dol
gozatában olvastam: "Az otthon az a hely, ahonnan akkor sem dobják ki
az embert, ha rosszul mcgy sora." Ez a kislány már az érdemektől független
szeretetet fedezte fel, amelyhez csak kivételesen jut hozzá az ember máshol,
mint a családjában. A családba való tartozás persze közömbösséget is vált
hat ki a kívülállókkal szemben, ami olykor a szeretetlenségíg, gvanakvásig,
sőt ellenséges érzűletíg mehet, de ugyanígy felkeltheti az előlegezett bizalmat,
az igazi felebaráti szeretet is. Amit korrtgální kell e tekintetben, legtöbbször
az intézményes nevelés feladata marad.

Az értékek tiszteletének és szerétetének érzületét mindenképpen a csa
ládnak kell megalapoznia a gyermekben. Ahol ez az alap hiányzik, ott a jó
nak, szépnek, igaznak, sőt még az emberi munkának becsü1ése is nehezen
bontakozhat ki. Erre figyelmeztet az értelmetlen kártevés, ami annyira kl
lernzí a mai "huligánok" magatartását. s ugyanígy az élvezetvágy kielégíthe
tétlensége s nyomában az excesszusokra hajtó "unalom-érzés."

Szerencsére az igazi "huligánok" törpe töredékét teszik a mai ifjúságnak,
amely annak ellenére, hogy magasabbra növésével együtt a korábbi nemze
dékhez képest korábbi biológiai változáson megy át, nem vesztette el a ser
dülők Iegrokonszenvesebb tulajdonságát: a hitet az erkölcsi értékekben. Mi
az élet értelme, mi az ember rendeltetése? - ezt a kérdést soha nem tár
gyalta még ifjúság hamarabb és szenvedélyesebben, mint napjainkban.

A családi nevelés gyengülése természetesen legszembetűnőbb a sérült
családokban. A gyakori válások és ú iraházasodások következtében igen sok
gyermek "elvadul, elzüllik az apai háztól"; belső elhagyatottsága folytán hely
zete nehezebb az árva gyermekénél is. Mutatkozik azonban a családi nevelés
gyengülése a "szabályos" családokban is. Belejátszik ebbe technikai civilizá
ciónk is. Az ételt például a gyermek már igen sok esetben nem közvetlenül
a szülőktől kapja, amivel elvész az ajándékozás, az őrömszerzés egyik lehe-
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tősége, s ez főleg a 10 éven aluliak szemében csökkenti a szülők tekintélyét.
A nevelő intézmények mínd nagyobb részét foglalják le a gyermek és a ser
dülőkorú szabad idejének. Igy azután főleg a serdülők könnyen kivonják
magukat a szülői befolyás és ellenőrzés alól.

A szeretetnek nemcsak a mennyísége lényeges a nevelésben, hanem a
mínősége is. A gyermeket majdnem minden ember szereti. Gyönyörködik
benne, vonzónak, kedvesnek találja. Ez a szeretet azonban még olyan, mint
a jó étel, a jó könyv élvezeti szeretése. A szülői szeretet erősebb ennél, mert
a biológiailag adott ösztönön kívül alátámasztja az önszeretetet is. A szülő

önmagát szereti a gyermekben, különösen abban, akiben saját értékelt tulaj
donságait találja meg, és szereti elsősorban azt a gyermekét, amelyik sike
reket ér el, mert így kielégül személyes szülői hiúsága. Ez az önszeretet már
áldozathozatalra is képesít, de még míndig nem a legmagasabbrendű szülőí

szeretet. Erre csak az a szülő emelkedik, aki a szerencsénél és boldogulásnál
többre becsüli azt a célt, hogy gyermeke mentől igazabb emberré váljék. S
napjainkban mintha nagyon is kevés lenne az ilyen szülő, Különben nem
harapózott volna el annyira a nevelésben a kényeztetés, a jutalommal veszte
getés s más efféle. a pillanatnyi helyzeteket könnyebben megoldó, de alap
jában jellemgyöngítő módszer.

Theodor Wilhelm írja Nachkrie(1splidaqogik című művében: ,.A háború
utáni ifjúság nagyon kívánja a tanácsot és segítést, de roppant kiélesedett
az érzéke a felnőttek tekintélyigényének lhitelessége tránvában. Az ifjú nem
zedék ma süraetően várja, lhogy megmondják neki, mí a helyes, éSI mi a
helytelen. de mi, akik közben ,apák és nagyapák 'lettünk. nem tudjuk. mit
rnondjunk neki." S itt látom én a nagy nehézséget. Men: iha mégis nyilatko
zunk róla a fiataloknak, a saját magatartásunk cáfolja meg sokszor a sza
vainkat. Nevelni pedig ízazában csak példával lehet. A szülők legelső köteles
sége, hogy életük ne álljon ellentétben azzal, amit ,gyermekeiktől megkíván
nak. Nemcsak ihirdetniök, de tanusítaniok is kell azt a meggyőződésűket. hogy
van jó és van rossz: hogy a jó akkor is jó, ha nekünk magunknak közvetle
nül nincs hasznunk belőle, a rossz pedi,g akkor is, il'OSSZ, ha a saját érdekein
ket egyelőre nem károsítja. (Biróné Gráber Emma)

RÓNAY GYÖRGY LEGÚJABB VERSKöTETK Verseket olvasni és ver
ses kötetről írni akkor igazi gyönyörűség. ha úgy érezhetjük: me-zértettünk,
kimondhatunk valamit, amit a versek !költője sem értett, Olvasás közben ki
világosodott előttünk ezy élmény, egy igazság, ami a költőben is csak öntudat
lanul, félig-tudottan élt, Ik,iolvastuk a sorok mözül az iihlet rejtett forrásait:
mámorokat, sebeket. nekünk adta magát a kiÖltő, hogy bennünik találjon
megoldást a kérdéseire. Rónay Gyöngy újabb költeményeit * nemigen lehet
így olvasni és bemutatni.

Először is azért nem, mort Rónay nagyon okos költő. Nemcsak ooeta doc
tus: a forrnák nagvkultúrájú. tudós mestere, hanem okos költő. akinek szava
nem félig sejtett belső rezdüléseket öltöztet formáiba, hanem világos gondola
tokat. "Mert örömet már nem a dalod ad, hanem a dal előtt a gondolat", írta
fíriorn önismerettel már huszonnvolc éves korában, a Te mond} el en(1em
egyik ikései versében, amelyet a N'IIIÍT kötetben is megtalálhatunk. Az alkotás
húmvtszemű odaadása Rónayból akkor is hiányzik, amikor letér az értelem
ösvényeiről ,a mítosz vagy a fantázia vagy az álom kalandos, úttalan tátaira.
Alkímiát űz, ho.gy részegítsen és megrészezedjék. de sosem adja át magát
teljesen a vers varázslatának. mintha állandóan ott tartaná az u ilát ütőerén.

mindíg tudja, mit akar, mit miért tesz. Sőtér ",angy~li költőnek" nevezte;
valóban a felsőbbrendű szellern előkelő és tartózkodást parancsoló gesztusá
va! alkot: mutat meg magáből annyit, amennyit akar.

S ezzel elérkeztünk a második meglepetéshez. Régóta mezszoktuk, hocy
a költők műveit nagyjából időrendben, nagyjából teljes gazdagságukban lás
suk az asztalunkon. Egy-egy kötet mínt szüretí kosár': kínálja az újabb évek
termését. Talán nem míndent, de míndennek a legjavát s hozzá esetleg azt,

• Rónay György: A város és a délibób. Magvető 1964.
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ami a régiből élő, ható, még nagyon frissnek érzett. Rónay szerkesztí a köte
teit, a Nyár,a Fekete r6zsa s ez a le~jalbb is a megszokottnál jóval nagyobb
méctékben magán viseli a szerző orendező akaratálnak bélyegét. Versek, ame
lyeket folyóiratdkból jól ismerünk, kimaradtak ezekből ak'ötetekből, viszont
belekffi"Ültekrégi költemények, hogy tematikus összefüggésben odasorakozza
nak az újabb alkotások közé. Szemmel látható: a költő számára nem az a
fontos, hogy a saját belso fejlődésének útjain végigvezessen, hogy magát
mdnél teljesebben megmutassa, hanem hogy alkotásait. egymással magyarázza
és egymás terivében gazdagabbá tegye.

Hogy a mű fontosabb az élmé'nynél,az alkotás az alkotónál, azt Rónay
már első kötetében vallotta. "Múvemmel üzenek, azt nézd. ne engem a Szót
- és ne a szájat ..." De ez a vallomás akkor épp forróságában magára cáfolt.
Mint Baudelaire, a parnasszíenek vagy a Nuuaat első nemzedékének nagyjai,
Rónay is a líra megtagadását emelte itt lírai magatartássá. Csakhogy ami
azoknál majdnem kacér ötlet volt, az ő költészetében később tudatos költői
állásfoglalássá mélyült, valóságos ars poetica lett.

Ha - szándéka ellenére - próbál iuk magunk elé állítani Rónay költői

útiának fordulóponttalt. a Te mondj el engem személyes és épp ebben ,.S7.a
bálvos" indulása után az egyéni fejlődés s az azzal egvbejátszó történelem
hatására a negyvenes évek végén s az ötvenesek derekán valamiféle l íra!
realizmus kibontakozásámak lehetünk tanút, A "csilla!!íyl,:ba vágyó. esret kí
vánó" ífíúság, mely a Te mondj el eng'em kötetben feledhetetlen remeket al
kotott, már ott kételkedik maaában, a végnek vagy Ieaaláob egy új 'korsv.ak
nak közeledtét érzi (Husztmmuolc. Bizonv). Ez a készülődő férfi-lfra laz Esőben,

a Rózsa.dombi elégiáJban (1943) és a Rózsadomb:ban (1949) meg a Romok he
lyett palotát és az Elégia a Hangli hársfáiról (1945) cfmú költeményben fo
galmazza meg vilázszemléletét, s az Ars poeticah::m aranvlánost nvomokon
építi ki esztétikáját. Az "ifjúság ravatal án" a Iköltő a részletek felé fordul,
bennük akarja megragadni az egészet: "Az élet lassan egyre mélyebbl a vágy
is lassan portot ér, /:s ura csa!k ügy vagy, ha a lét egyI szőlőszembo is bele
fér." E költemények rnögött azonban egyelőre ott sorakoznak a Tündér, a
Tenger, a Víz, a Bartók, majd a Szeptember s az e kötetben is szereplő Hai
niss árnyékhoz meg az Animus meminisse horret dakttlusai, s idézik min
den program ellenére Vörösmarty romantikus áradását s az ifjúság "huza
mos gyönyörű dalát"-t.

Az ötvenes évek közepe aztán valóban beteljesíti. kizárólagossá teszi
Rónay költészetében a lfraí reaüzrnus új v iláaát. sőt helyette - kimondva,
kimondatlan _! egy tárgvias lfrát alakít ki. A Kő-vallomás (fO' fogalmazza
meg a költő új programját: " ... leírni. lVTe.gfogni a röpke nercet/ egy táj lel
két, egy arc vonásait." Az Egyforma volt Berzsenyihez rnéltó strófái még min
dig az ifjúság és a vég felé hajló férfikor szembeállftásával próbálják a költő

úi életérzését megmagyaráznt. Valójában nemcsak erről van szó. Ez a kiil
lészet nem folytatása, férfí-lírává érett lehiggadása a Te mondJ el ennem
költészetének. A folytatás i,gényeprogramként jelentkezett: mire megvalósul
hatott volna, ,a lírai magatartás helyét elfoglalta egy objektív, leíró igény,
s a férfikor realteta líráía helyett ennek a tárgyias lírának "váratlan aián
dék"-a teszi gyümölcstermövé a költő ötvenes éveit.

Rónay újabb verseit .az olvassa helyesen, aki nem a romantika óta S70

kásos alanyi Urát keresi - és hiánvolia - bennük. Mímtha a reneszánsz köl
tói szernlélete születnék újjá a szemünk előtt: a költő háttérbe vonul, hogy
a tőle függetlenül létező valóság szólaljon meg a verseiben.

S ha a versírás nem a személyes élmény ,.kidallása" többé, hanem a
valóság tárgyilagos megközelítésének különös módszere, aikkor a kifejezés
formák sem az egyéni ihlet termékei: tanulhatók, akár a nagy sebészek mes
terfogásai. A Mérlegben Rónay arról panaszkodik. hogy legszebb éveit rnű

fordítóként. idegen istenek oltáraira pazarolta, saját alkotásain keveset dol
gozott. A költemény megrázó (a kötet egyfk legszebb darabja), de valamit
számon kívül hagy: "Michelangelo, Rilke, Ronsard" és a többiek már idáig
sem voltak háládatlanok. De nemcsak tőlük: Csokonaitól. Katonától. Arany
tól, Radnótitól és Szabó Lőrinctől is sok kincset örökölt Rónay György. Ver-
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seit olvasva a magyar s a világirodalom legnagyobbjainak állandó [elenlétét
érezzük. A költő egy pillanatra sem akarja azt a látszatot kelteni, hogy egye
dül áll: részese ,egy roppant expedíciónak, amely a valóság költői megköze
Iítéséért folyik.

Fölületes olvasó megütközhet a "mestel'dalnok" sok költői reminiszcencí
áján. De a renaissance poézise is a rerniníszcenciák költészete. Veszendőbe

ment volna az eredetiség igénye Rónay új ars poeticajában? Igaz, a költő

Rónay (akár az esszéista) sokat idéz: szót, félsort, élményt, gondolatot. A ter
mészeti valóság színte sosem. pőrén jelenik meg előtte. Nem úgy nézi a való
ságot, mint aki először csodálkozik rá. A KLsklúnság mögött Petőfit látja, a
tavaszt hirdető madár szavában Szabó Lőrinc verse II"émlik föl előtte. Idéz,
mert benne is embereket, verseket idéznek a látható világ benyomásai. És meg
elevenít. Nem azért, hogy szemérmesen-kacéran magát mutassa a megeleve
nített történelemben, hanem rnert önfeledten látni, átélni akarja mások élmé
nyeit s a valóságot másaik élményeiben: délibabot a városban s várost a déli
bábban. Mindez szokatlan, de nem hiba, vagy szegénység, hanem a költő sajátos
program] ának megvalósulása.

A kötet csúcsainak azokat a verseket hisszük, amelyekben fenntartás nél
kül megvalósul ez az ars poetica. Az Antonius Oppidanus, a Katona Kecske
méten, a Haydn gyászmiséje saz Egy Marastoni portré vitathatatlan, meg
győző alkotások. Melléjük a költői önreflexíó remekel: a Mérleg, a Kő-vallo

más, a Mestertialnok lázadása soralkoznak s a Hid meg a Jelkép, rnelyek ta
lán legtisztábban mentík át az objektív Hira új világába az "első Rónay" köl
tészetének feledhetetlen értékeit, a dallamot s a tiszta, ihletett 'költői szár
nyalást.

Sőtér 194B-ban a Négy nemzedék antológiában kísérletező, "számtalan
hangváltozáson" át állandóan alakuló költőként mutatta be Rónay Györgyöt.
Mi ezt a mcstaní kötetét sem Látjuk. beteljesedésnek. Nagy kísérletnek gon
doljuk inkább, amelynek eredményességéről múlhatatlan szépségű alkotások
tanúskodnak, de amelynek még nem sike-ült Rónay egész költői világát be
tetőznie. Némely költő útja egyenesen vezet a magasba, mdnt a lépcsősor.

Rónayé a hegyeken kígyózó szerpentínhez hasonlít: szeszélyes. egymásnak
látszólag ellentmondó szakaszokban emelkedik mégiscsak valami közös csúcs
felé, ahonnét körkörös lesz a kilátás - aTe mondj ,eL engem, a Nyár, a Fe
kete rózsa meg A város és a délibáb tájaira, (Tótfalusy István)

AZ OLVASú NAPLOJA. Ot kötetben jelentek meg magyarul Goethe
Válogatott Művei: egy testes kötetben versei, kettőben regényei (Werther,
Vonzások és választások, Wilhelm Meister tarnulóévei, Szabó Lőrinc, Vas Ist
ván és Benedek Marcell fordításában) kettőben drámai Ca Götz von Ber
lichingen Vajda Míklós, az Egmont Keresztw-y 'Dezső, a Stella Görgey Gábor,
az Iphigenia Babits Míhá.ly, a Tasso Szabó Ede, s a teljes; Faust, az első rész
Sánközi György, a második Kálrioky László, s az Ös-Faust Jékely Zoltán for
dításában). Előszót az egész gyűjteményhezHalász Előd írt, ő, Krammer Jenő,

Lay Béla és LatOT László készítették a - jegyezzük meg: ezúttal valóban
kitűnő - jegyzeteket; s a munka szerkesztője az a Lator László, akinek. neve
többnyire nagyon szerényen meg szokott húzódní az efajta kiadványok leg
végének apróbetűs kolofonjálbarn, de akinek - nagyon szép műfordításaí (töb
bek kőzt Blok és Lermontov) mellett - ezt a szerkesztőí érdemét és hozzá
értését, ízlését és tudását is illik már egyszer igaz elismeréssel az olvasók
figyelmébe ajánlani.

Ot kötet Goethe magyarul; vegsük hozzá Goethe és Schiller levelezését, mely
a múlt éN végén jelent meg, színtén Halász Előd gondozásában, Berezik Arr
pád és Raáb György fordításában; és vegyük hozzá azt a rendkívül érdekes
"breviáriumot", illetvebevezeté1st Goethe életébe és művébe, amelyet Igy élt
Goethe címmel Walk6 Gyövgy állitott össze: egy éven belül ennyi, és ilyen

1. Goethe Vólogotott Művel, l-V. Európa könyvkiadó. 1964.
2. Goethe és Schiller levelezése. Gondolat könyvkiadó, 1963.
3. Walká György: Igy élt Goethe. Gondolat könyvkiadó, 1964.
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- valóban díszére válik könyvldadásunknak is, a magyar Goethe-kultusznak
is. Aki nem ismerte, legföljebb csak. hÍlr'ool, és nem ért eléggé németül, most
megismerhett : előtte vannak a java művek, Si föltárul a levelezésben a nagy
író szellemi műhelye; s míndehhez olyan valóban avatott rnentor fogja meg a
kezét, mint Walkó György (akinek összeáblítésában ez eddi.g még le nem
fordított szövegeket, az anyag tekintélyes hányadát Aprily Lajos tolmácsolta,
néhány kiváló darabbal gazdagítva a magyar Goethe-versek értékes állomá
nyát is). Aki nem ismerte, most - tetszetős, tiszta forrásból - megismerheti;
aki ismeri, újra olvashatja, újra kapcsolatba léphet vele; mert Goethével úgy
vagyunk, ahogyan ő volt Shakespeare-rel, s amit ő mondott Shakespeare-ről,

azt rá is alkalmazhatjuk. "Shakespeare und kein Ende" - mondta; "GoetJhe
und kein Ende" - rnondhatjuk: Goethe, és újra meg újra Goethe.

Orley Istvánról, aki a Babits halála után, a Nyugat folytatásaként Illyés
Gyula szerkesztéséoen megindult Magyar Csillag segédszerkesztője, küszködő,

igényes prózaíró s kitűnő, és félelmetes kritikrus volt, Két part című, 1946-íban
a Révainál megjelent könyvében jellemző kis történetet örökített meg Cs.
Szabó László; a dologra, mínt a Révai akkori lektora, magam is jól emlék
szem. A kiadó megbízást adott Örleynek az ltalienische Reise fordítására, s Ő

nagy becsvággyal feküdt neki a munkának; öt-tíz laponkínt' hozta be hozzánk
s mutatta hol örömmel, hol elégedetlen aggályoskodással azt, amit elkészített;
aztán egyszercsak abbahagyta. Valamikor ez idő tájt állíthatott be Balaton
földvárott Cs. Szabóhoz azzal a hírrel, hogy "abbahagytam a Goethét". Hogy
miért? Mert "nem birta az önzését", nem birta a "megfontolt szenvedélyét";
mint ott a Balaton mellett, kerékpáron, Földvár és Szárszó közt "Csének"
mondta, nyilván azzal a fogcsikorgató indulattal, ahogy a szavakat színte
őrölte szájában, nem bírta, hogy "nyolcvan évig vigyáz magára az alkotás
kedvéért, ezerszer beleveti magát a tűzhányó torkába s mindig ép bőrrel kerül
ki. Nem bírern ezt a tüzállóvazbesztíngee szenvedélyt!"

Orleyt, emlékszem, hallatlanul idegesítették a közetek is, a meteorológiaí
megfigyelések is; nem állt egyedül vele: egyszer, egy régebbi jegyzetlapom
ban idéztem már Cocteau csúfolódó versét a Vezúv krátere körül közeteket
gyűjtve ugra-bugráló Goethéről. Persze Orleynek nem volt igaza; "szemé-
Iyesen ellenörízhettem", jó pár esztendővel később, amikor kétszeresen is
elárvult vállalkozását - (mert félbehagyta, s mert aztán Budapest ostroma
közben meghalt) - én vittern végbe; igaz, hogy nem mindenestül fordítottam
le az Utczést, hanem válogatva anyagáJból, nuntegy a mai olvasónak "tálalva"
- kevés munkát végeztem nagyobb élvezettel, s a közönség sem osztozott
Orley egykori ellenszenvében, mert a könyv, alighogy megjelent, el is fo
gyott, s az akkori idők egyik nagy slikere lett. A közettani megfigyeléseket
persze a mínímumra szorítottam ...

Örleynek nem volt igaza; de azért valami ígazság az ő mérges véleményé
ben is volt. Goethét sokfelől lehet megközelítení ; majdnem szerencse dolga,
milyen lesz az első benyomás: kedvező-e, vísszarlasztó-e. Tetszhetik pedáns
nak, tetszhetik ,,,békasó-szívűneJk", tetszhetik önzőnek; ráadásul a köztudat
[órészében valósággal típusa lett a ,,!l'ideg klasszikusnak", akit tanácsos tisz
telni, nem szokás olvasni, és mutatós dolog lenézní. Van-e egyáltalán közünk
hozzá, túl az irodalomtörténeten és a filol~án? Születése kétszázéves fordu
lóján, 1949. augusztusában, a tanulmányok és emlékbeszédek özönében nem
egyszer hangzott föl a kérdés, melyet Hans Egon Holthusen így fogalmazott
meg: "Van-e még közte és köztünk kapcsolat, s a valóság, melyet költőileg

legyőzött, a mi walóságimk-e még? Szól-e még hozzánk Goethe szava? Abban
a helyzetben, amelyben vagyunk, kifejezheti-e még szívünk rezdüléseit?" S
Hoffrnannstahl szavalt idézte: "A szó, melynek tegnap még varázsereje volt,
ma értelmetlenül hull a földre"; nem így vagyunk-e esetleg Goethével is?
- kérdezte. Hasonlóképpen kérdezhetjük ma mi is: ez a magyar Goethe, s
ezek a Goethéről szóló, vagy Goethét rnegszólaltató művek csak szép kegye
leti aktus-e, csak színvonalas "kiadói terv" teljesítése-e; vagy valóban élet,
táplálék, olvasmány? Köz- és magánkönywtárak polcára kerül-e, porosodni,
vagy ami tán még rosszabb, szobadísznek; vagy pedig akinek kezébe jut. az
valóban olvasni s újraolvasni is fogja, valóban belekapcsolja a saját életének
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áramába, idoről időre frissítő szellemi vérátőmlesztésül, a meg-megújuló kap
csolatban rneg-rnegújulva segitségével, a "Goethe und keine Ende" értelmé
ben?

Mert ebben a "poros", "merev", "idejétmúlt", "klasslZikus" Goethében a
lényeg mindennek az ellenkezője: az, hogy él, és az, hogy éltet; az, hogy 
Eluard egy kifejezesét alkalmazva rá - "élni segít". Azzal, hogy - Holt
husen találó szavai szerínt - "ő egyáltalán a míntaszerű ember, a helyes
mérték és a teljes igaz valóság embere. "Mitte, Ordnung, Gleíchgewíeht und
Ganzheit" - mondja Holthusen ; négy fogalom, melyet nem lehet, és nem
szabad különválasztaní, mert csak egységükben igazak. Mitte, középút. ami
tűnhetik önmagában, kapcsolataiból kiszakttva középszemek, sőt olykor akár
nyárspolgárinak is; Ordnung, rend, ami hathat pedantériámak, sőt néha ki
csínyességnek: Gleichgewicht, egyensúly, amit fölületesen problémátlanság
nak is lehet értelmezni, Hletve a problémák szímpltfikáló megoldásának; 
de nem szabad elfelejteni, hogy Goethéban ez a "statika" lényegében dina
mikus jellegű; nem eleve adott, hanem kiküzdött; s a Ganzheit, a teljesség,
egyéniségének és világképének egész volta, teljessége nem készen kapott
ajándék, hanem fáradságos építmény; s mint élet-teljesítmény is, "klasszikus",
amennyiben csak az eredményt, a kész alkotást mutatja, erői könnyed har
móniájában, de nem a megalkotás fáradtságát, a létrehozás, kirvívás küzdel
mét, .

Hogy ez az eredmény, ez az alkotás elsősorban nem is a művek, hanem
maga az ember, az egyéniség, "a személyiség csodája", ahogy Thomas Mann
mondja egy helyütt: - ez közhely. és már a kortársak is gyanítottak valami
ilyesmit. Eletrajzi apróságaiból idézi Walkó György könyve a következő jel
lemző mondatokat: "Legjobb éveimben többször rnondogatták nekem bará
taim, hogy amit éltem, jobb, mínt amit beszélek, ez meg .jobb, mínt amit
írok; írott szavam jobb, mínt a nyomtatott." Goethe "tö,rekvése", igyekezete",
"figyelme" - csupa olyan szerény szó, melyet szavesen használ saját fejlő

dés e kapcsán - valóban leginkáJbb, mindenekelőtt erre irányul: a maga sze
mélyíségének természetszerű kifejlesztésére, a maga organikus növekedésének
biztosítására, "Ez az ember Ili Természet ígazi útján járr:" - jegyezte meg róla
az a Herder, aki pedig sokszor berzenkedett ellene, nem érthette Goethének
még szétszórtságaíban is míndig "titokzatos hűségét önmagához", a maga leg
benső lényéhez, és növekedéséhez. Külsőnek és legbensőnek valóban dialek
tikus egységéról van itt szó; arról, amit az Italienische Reise egy paduai
megjegyzése érzékeltet; Goethét ez az önmagában tapasztalt természeti jelen
ség néha egyenesen "megriasztja", s ugyanakkor ez élete nélkülözhetetlen
sajátsága: "Minden árad s valósággal hatol belém, ami ellen nem tudok vé
dekezni . .. létem hólapda módjára nő, s néha úgy érzem, míntha már nem
tudná felfogni, sem elbírni fejem, s mégis minden belüLről induLv:a fejl.ődik

ki, s enélkül éLni nem tudok." Minden egyes" újjászületésé "belülről kifelé"
formálja át; ezért szerves a fejlődése, ezért nem szakadozott; rengeteg anya
got szív föl magába, élményt és tudást, az olasz út benyomásaitól az öregkor
Hafiz-élményéíg, s minden személyí hatásnak is míndenkor nyitva áll, Schil
lerének épp úgy, mínt később Boisserée egyes ösztönzéseinek; de mindez
míndíg "belülről kifelé" hat; nem külső hozzáadásokkal gyarapszik, hanem
belülrol, évgyűrűkben. szervesen nő. S ez oly szembetűnő lehetett egyénisé
gében, hogy finomabb é1rzélkű kortársak is észrevették, úgy, ahogyan Jacobi
írta róla Wielandnak: "Cs,ak egy órát kell eltölteni nála, hogy lássuk, milyen
rendkívül nevetséges azt kívánni tőle, hogy másként gondolkozzék vagy cse
lekedjék, mint ahogy valóban g<mdolkozik és cselekszik. Ezzel nem azt aka
rom mondani, hogy benne a szebb és jobb irányában semmiféle változás nem
lehetséges - (az első weimari évek rakoncátlan életéről van szó); de csak
olyasformán lehetséges, ahogy a virág kifeslik, ahogya vetés megérik, aJwgy
a fa magasba nő és megkoronázza magát." Majdnem huszonöt év múlva va
lami ilyesféle benyomást veihetni iki Sohillemék egy Meyerlhez írt leveléből

is: önkéntelenül a termés" a termő fa képe ídőződik föl benne, ugyanaz a
természeti közelség és élmény ihleti meg, amikor Goethe utóbbi éveinek
alkotóerejéről 1799-ben azt írja: "Csak meg kell rázni gyengén a fát, hogy
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ou legszebb, érett és súlyos gyüműlcsök hulljanalk le 'számára, Hihetetlen,
milyen könnyűséggel aratja le most saját magán egy jól felhasznált élet és
egy tartós művclödés termését ..." Azt mondja róla ugyanebben a levélben:
"Szép, tökéletes egészet alkotott magából"; Goethe pedig azt írta a weimari
hercegnek olasz útjáról, azzal kapcsolatban, hogy eztán művészetének kíván
élni: "Engedje, hogy ÖIIl mellett lényem teljes mértékét kitöUhessem."

Úgy, ahogya Terrnészet, úgy, ahogy egy pompásan nőtt fa tölti ki "lénye
teljes mértékét", Nem véletlen, hogy éppen ő találta meg klasszicizmusának
"t€lrmészet-elvűségét",azt, hogya' természet nuntájára alkosson: "Ellesten1 a
természettől, hogyan fog törvényszerűen rnunkájához, hogy eleven alakzatot
hozzon létre, mely minden művészinek amintája."

Azt azért mégsem lehet egyértelműen álhtaní, hogy Goethében az élet és
személyiség előbbrevaló a művésznél és a rnűnél ; a kettőt nem lehet különvá
lasztani, és nem pusztán csak azért nem, amit ő maga mondott egyszer Ecker
mann előtt műveí átéltségéről. "Amit nem éltem át, ami nem égett a kör
mömre és nem foglalkoztatott kozvetlenül, annak nem is adtam költői kifeje
zést." A mú nála egyet jelent az élettel, de a szó egészen valóságos és teljes
és természetes értelmében (s nem abban, hogy "műveimben élek", azaz a mű

a kárpótlás az életért); jellemző, hogy nem egy műve szinte organikus élet
funkciót töltött be nála: példa rá a Werther, vagy - áttételesebben - a Von
zások és választások, sőt a maga módján a Nyugat-Keleti Diván is, mely
utóbbi egyszerre volt "tehemmentesítése" a Marianne von Willemer írántí kései
szerelernnek, meg egy nagyerejű Irodalmi hatásnak, a Hatízénak, amiről oly
jellemZiően goethei vallomást tesz: ;,Produktívan kenett vele szemben vísel
kednem, mert különben nem tudtam volna a hatalmas jelenség előtt megállni,"
Mi sem találóbb rá, az egész Goethe-jelenségre, mínt sajnos töredékben maradt,
önéletírásának a címe; az, ami nála "az életéből" van (rnert ez volt eredetileg
a cím.r "Életemből"), az egyszersmind "Dichtung und Wahrheit", költészet és
valóság is, de költészet és valóság egyben, elválaszthatatlanul minthogy - eb
ben a rnűben írja a Wertherrel kapcsolatban - a goethei élet és alkotás, a
Goethe-fenomén "nem tűr megkülönböztetést a költői és a valóságos kozt", S
éppen ebben van talán legörökebb rnondandója: a példája erejében; hogy ben
ne - Holthusen szavaival - "síkeTÜlt az ember, nem pedig nagyszerűen

megrendítően zátonyra futott, mint Hölderlinben vagy Nietzschében",

Hogy mí volt "sikerének a titka"? Sok minden; nyilván az is, hogy "az
istenek kedveltje" volt, és "nlindent megadtak neki az istenek". A kegyes
sors valóban tálcán kínálta neki a fejlődésére kedvező lehetőségeket; csak
hogya tálcáról ezeket le is kell venni, és élni is kell velük. Ne feledjük el:
Goethe élete folyamán nem egyszer tudott szakítani helyzetekkel, amikor belső

fejlődésének igénye ezt kívánta - mí sem jellemzőbb erre, mint karrierje
szempontjából mégiscsak elég kockázatos "szökése" Itáliába. A lehetőségek
magukban még nem rninderi ; lehet nem-fölhasználni őket, s lehet őket rosz
szul is fölhasználni. Goethe végeredményben félig-meddig beleszületett a szen
timentalizmus európai dagályába ; a Werther részt is vett e dagály hullámai
nak magasra korbácsolásáoan ; de maga Goethe nem esett áldozatául a fertő

zésnek, mcrt ,,:makacs realizrnusával" - már akkor - alávetette magát a
Természet törvényének; más szóval a Fejlődés és az Élet törvényének. A Köl
tészet és valóság a születéskorí csülagállás játékos-irónikus rögzítésével kez
dődík; de bármennyire tréfa is végeredményben, vagy utalás irodalmi elő

képre: lényegében már itt, preludiumként jelzi Goethénok a Természetbe,
mondhatni a Kozrnoszba való beágyazottságát, és az önéletrajz írójában en
nek tudatát, legalábbis "életérzését". Beleílleszkední a Természetbe; nem pusz
tán csak a természetben élni (ahogya szentirnentális tizennyolcadik század
hirdette), hanem hagyni - és előmozdítani - hogya Természet éljen és bon
takozzék ki bennünk: ez Goethe. A Költészet és valóság tizenharmadik köny
vében olvashatjuk, a rá [ellemző szerény, "lefelé kerekítő", rníndíg inkább
kicsit szünke megfogalmazásban ugyanennek a természeti konstellácíókban
élésnek a vallomását. "Az élet minden kelleme a külső dolgok szabályszerű

visszatérésén alapszik. Nap és éj, évszakok, virágok és gyümölcsök váltako-
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zása s minden egyéb, ami velünk időről-időre szembekerül. hogy örüljünk
nek!: ezek a tulajdonképpeni rnozgató erői a földi életnek. Mínél nyiltabban
fogadjuk ezeket az örömöket, annál boldogabbak vagyunk ..."

**,.
Goethe persze - tudjuk - "pogány" volt a maga módján, s eszménye az

antik világ, a görögség; a strassburgi dóm iránt való Iiatalkori lelkesedés
után, már Róma igézetében, ezért ítélte meg szígorúan a gotíkát; a légben
lebegő "újkatolikus" romantika rovására tett epés - aligha jogtalan - meg
jegyzéseit is ismerjük. S igazán nem szoretnék annak a "szerecsen-mosdatás
nak" a gyanújába kerülni, amely nyomban lelkesen kereszténynek bélyegez
valamilyen írót, mert leírja Isten nevét, vagy mert itt-ott számára semmi mé
lyebbet nem jelentő keresztény szirnbólikát használ; az etajta "elkeresztelé
sek" többnyire nagyon ingatag alapúak, ha ugyan nem nevetségesek, sőt káro
sak, Eszemben sincs tehát Goethét "elkereszteini' , vagy akárcsak érinteni is
a "Goethe és a kereszténység" círnű bonyodalmas témát. Éppen csak Goethe
- és nem pusztán Goethe - keresztény szemléléséhez és megítéléséhez sze
retnék befejezésül fölhozni egy gondolatot; ez sem az enyém (bár egyetértek
vele), hanem azé a már többször említett Hans Egon Holthusené, aki egyike
a legjobb mai német essZéíróknak, és a Goethe-jubileum alkalmából "Goethe
mint a teremtés költője" címmel írt egy igen-igen figyelemreméltó tanul
mányt. Ennek egy szakaszát ídézem; érdemes a Goethe sajátos esetéri túlte
kintve is eltűnődni rajta.

j,Goethe - írja - egyáltalán nem volt úgynevezett hitvalló keresztény,
noha keresztény hitben nevelkedett és még mindig jelentősen keresztény klt
rnában élt és gondolkodott. De ha azt, hogy keresztény ... úgy kell értelmez
nünk, hogy 'az egésznek megfelelő', akkor vannak dolgok, melyek kereszté
nyek, noha semmilyen dogmatikában sem találhatók meg. Szent Tamás - (itt
jegyzem meg: Holthusen protestáns író és gondolkodó) - rnikor tanítványai
nak a lelki szomorúság ellen akart módszert ajánlani, azt mondta: aludni és
fürdeni. Mikor Goethe a boldog és édes sort írta: "Aludj, rnit akarsz még!" 
ez véleményem szerint keresztényibb, azaz 'az egésznek megfelelőbb', mint
a protestáns teológia egy bizonyos szélső szárnyanak bizonyos tézisei, amely
az embert vak és világtalan bestiának tekinti, akit úgy száll meg hirtelené
ben a kegyelem, mint valami szerit felhőszakadás folytán. Mi keresztényíbb:
folyton egy szélsőséges szituácíóból argumentálni és szakadatlan dialektikus
kirobbanásokat végezni, vagy megmaradni a középúton? Goethe a középútori
maradt. - GPersze nem kényelmes középszerről van szó l) - A természetes
erkölcsi emberségnek mély vegybehangzására utal azzal az isteni akarattal,
amely a világ értelme által beszél hozzánk, ha Goethe azt mondja: 'Az Úrnak
is, ha rnegszorongat, ezt - s azt is köszöni, ha újra elereszt' (Kardos László
fordítása). Van ebben valami a Miatyánk harmadik kéréséből."

.(R6MII GlJörat/)

SZINHAZI KRONIKA. Majakovszkij: "Gőzfürdő" című szatírikus vígjá
tékát mutatta be az évad kezdő dambjaként a Katona József Színház. PubU
ctsztíkaí szenvedéllyel megírt játék, amelyben Majakovszkij, a forradalom lo
bogó indulatú költője, kegyetlen gúnnyal pellel1gérez ki mindent,· amiről úgy
érzi, hogyelárulása tiszta eszményeknek, amelyekért oly sokan áldozták éle
tüket.

A darab központi alakja, aki ellen a szatira éle főképpen irányul, Dia
dalov, az önző és lelketlen bürokrata, aki mindig csak a saját pecsenyéjét
akarja sütögetni, aki, miközben hivatalából hosszú sorbaállás után is dolga
végezetlenül mennek el az ügyfelek, egyszerre három reprezentatív emlék
beszédet diktál. Vele szemben áll Perpetumov, a fiatal feltaláló, aki (bár Dia
dalav hivatala megtagadta tőle a segítséget) csodálatos időgépet szerkeszt,
amelynek segítségével megidézi a jövőből a "Foszforeszkáló Nő"-t, aki igaz
ságot tesz, és az időgépen magával viszi mindazokat, akik méltóak arra, hogy
a jövő társadalmában éljenek, mig a karrieristák és haszonlesők lemaradnak.
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A fantasztikus történet egész stílusában és hangvételében ts, óhatatlanul
magán viseli a huszas évek kedvelt izmusainak, küZönösen a futurizmusnak és
dadaizmusnak bélyegét. Ugyanakkor vitathatatlanul őszinte apátosza. Maja
kovszkij nem egyéníti hőseit, nem egyes jellemeket ábrázol, hanem éppen el
lenkezőleg, szélsőségesen tipizál. És, hogy célját, a minden rendű és rangú
jószándékú emberek megnyerését elérje, nem riad vissza a vicclapba illő egy
surúsítésektől sem. A bürokrácia nála az otromba korlátoltságig menően bü
rokrácia, a sematikus művészet groteszkül sematikus. Humora mégsem válik
közön.ségessé vagy öncélúvá, mert minden mondata mögül kisüt a szenvedé
lyes ingerültség mindazzal szemben, ami szeruüe rossz (igy elsősorban az os
tobaság és az önzés) és az ugyanilyen szenvedélyes ragaszkodás eszményei
hez, a hit, hogy megvalósul egyszer a jó és igaz emberek társadalma.

Nem jelentős drámairó t, de tisztaszivii és nemes indulatoktól fűtőtt írás
tudót ismertünk meg a "Gőzfürdő" révén, akinek egyetlen gondolata, hogya.
forradalom eszméit a maguk tisztaságában diadalra vigye. Magatartása emlé
keztet a forradalom Petőfiének lelkes türelmetlenségére.

A Katona József Szinház elöadásában sok a rendezői következetlenség.
Perpetumov realisztikus-rokonszent'esre formált alakjával nincs összhangban,
hogy idógépét csak pantomimszerűen jelzik, a levegőben forgat ják láthatatlan
kerekeit és nemlétező súlyo, alatt görnyednek mikor cipelik. Utána viszont
ugyanez a szinte csak jelképes gép, nagyonis tattuito és valóságos lángokkal
Tr>bban. Ez azonban csak egyike a rendezői koncepció ellentmondásainak.
Ugyanakkor volt néhány hibátlannak mondható megoldás is, például a szati
rikus pantomim betét. A színészek nagyjából és egészében helyükön vannak.
Ungvári László Diadalovja elsőrangú komédiás teljesítmény és méltó párja a
tehetséges Verebély' Iván a titkár szerepében. Sztankay István szemüveges,
borotválatlan feltalálója az emlékezetünkbe vésődik. A főbb szerepekben Zol
nay Zsuzsa, Tompa Sándor, Raksányi Gellért, Szakács Sándor, Gáti József,
Gyarmathy Anikó, Maklári János, Csernus Mariann és Oze Lajos nyújtanak
egy-egy jó alakítást. A "Foszforeszkáló No?-t alakító Pápay Erzsi kicsit szin
telen.

Hubay Miklós; "Késdobálók" címii színműve a Madách Kamara Színház
újdonsága. Mindössze két szereplője van a darabnak s ez mindig nagy bátor
ságot igénylő írói vállalkozás. Három jelvonást úgy kitölteni két ember dialó
gusával, hogy ne váljék egyhangúvá, nem könnyű feladat. S mégis, Hubay Mik
ZóB ezzel birkózott meg a legjobban. Amíg ott ülünk, nem lankad a figyelem,
s már, már elhisszük, hogy valóságos dráma játszódik le a szemünk előtt. A
kétségek csak később jelentkeznek.

A "Késdobálók" jelképes cím. Egy házaspárról van szo, akik elérkeztek
házasságuk tizedik évfordulójához. Ok dobálják egymás felé, nem a késeket,
hanem a sokszor minden késnél élesebben vágó, bántó szavakat. Három fel
vonáson keresztül gyötrik, kínozzák egymást a legválogatottabb eszközökkel,
a gonosz kis megjegyzése ktől kezdve a durva tetlegességig (szerencsére ez
utóbbi nem a színen, hanem a szomszéd szobában zajlik le), helyesebben két
és háromnegyed felvonáson keresztül, hogy aztán az utolsó negyedórában meg
szelídülve kibéküljenek. Két és fél órán át eltökélten válni akartak, egyszerre
csak megállapitják, hogy mégis együtt kell élniük. De nem ez a baj. Amí
miatt a hiányérzefünk támad, és ami miatt ezt a kissé szirupos hapy end-et is
megkérdójelezzük, az az egész helyzet és cselekmény elégtelen lélektani inda
koltsága.

Hubay Miklós kitűnően tudja a "szövege t". Nagyon jól tudja mivel szok
ták az ilyen veszekedő házasfelek a leghatásosabban felingerelni egymást.
Csak éppen, amikor az okokat keresi, amelyek miatt a darabbeli Dóra és Imre
házassága ilyen t'álságos állapotba került, mintha teljesen sötétben tapogatóz
nék. Szinte kedvünk lenne felszólni néha, mínt a kereső játékban; hideg, hideg,
víz,víz. Fölmegy a függöny, és Dóra éppen összepakolja ágyneműjét, hogy
átköltözzék a szomszédos gyerekszobába. Ez a kis jelképes aktus jelzi, hogy
fOTdulópontjához érkezett el két ember válságba került élete. Közben haza
j(}n a férj, Imre és elkezdődik a végetnemérő vitatkozás. A néző pedig azt
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reméli, apránkint megtudja majd, hogy mi a baj. Nem kap azonban meg
nyugtató választ.

Két föltevés adódik a külső szemlélő számára. Az egyik, hogy a fiatal
párnak meghalt a kisfia. A második felvonás a gyerekszobáöan játszódik (Dóra
valóban átköltözött ide), s ott látjuk a kisfiú elárvult játékait, a labdát, a kis
biciklit 8 egy zsebkendővel letakarva az óriás mackót. Nos, ez valóban iszo
nyatos tragédia (aki nem élte át, el sem tudja képzelni milyen iszonyatos), de
az is tapasztalati tény, hogy azokat akik igc1zán szeretik egymást, inkább kCJ
zelebb hozza, semmint eltávolitaná a közösen elviselt közös szomorúság. Amel
lett a darabbeli Imre és Dóra, beszélni sem nagyon mernek erről a dologról,
legföljebb csak félmondatokban utalnak rá, de semmi jel sem mutat arra,
hogy ennek a szomorú esetnek döntő szerepe lenne a válságban. Maradna te
hát a másik föltevés, nevezetesen, hogy Imre közben "karrier-válságba" is ke
rült. Tehetséges hangmérnök, akit közömbösség vesz körül a hivatalában, ta.
lálmányai sorban elsikkadtak a bürokrácia útvesztőiben. Felmerült hát benne
a gondolat, hogy elfogadja kUlföldre disszidált barátjának meghívását, aki
nagy sikerek lenetőségével kecsegteti. Ez persze önmagában véve megint csak
komoly probléma. Olyan komoly, hogy talán még külön darabot is lehetne
írni róla. De megint olyasmi, ami kívül esik a házassági probléma síkján.
Végtére is ahhoz, hogy Imre és Dóra külön váljanak, nem kell az egyiknek
azonnal külföldre szaladnia. Azonkivül ez az egész kimenni-nemkimenni prob
léma (éppen az említett "karrier szempontok" alapján) akkor is fölmerülhet,
ha a legnagyobb békességben élnek együtt. És ha fölmerül, akkor nyilván sok
kal konkrétabban beszélnek róla, nem így, néhány általános frázis ba burkolva
az egészet, mintha csak egyszerű áilásváltoztatásró-l és nem mélyreható élet
formaváltoztatásról lenne szó. Egyáltalán az az érzése az embernek, hogy
erre az egész útlevélszerzési históriára csak azért volt szükség, hogy tovább
Zendítse a cselekményt, de a probléma kibogozásához nem vitt közelebb.

Nyilván azért, mert a megoldást másutt kellene keresni. Imre és Dóra
(egyébként kitűnően megírt) veszekedési szövege a lehető legszokványosabb.
Ennek megfelelően a baj oka is csak a szokványos lehet. Az, hogy alapjában
véve még mindig szeretik egymást, kezdettől fogva nyilvánvaló. Különben
nem éreznének időnkint (a viták legszenvedélyesebb pillanataiban) gyűlöletet.

A szerelem halála sosem a gyűlölet, hanem a közöny. Erről pedig az ő esetük
ben szó sem lehet. Egyszerüen csak arról van szö, hogy (mint a hasonló ese
tek túlnyomó részében) mindkettő belemerevedett a maga áttörhetetlen én
központúságába és nem tud szabadulni belőle. Százféle szemrehányást tud fel
sorolni a másik ellen, s egyet sem önmaga ellen. Holott ha amazt a felére csöTv
kentené, s a megmaradt felével önmagát illetné, már se lenne semmi baj. Per
sze az is elképzelhető lett volna, hogy Imre és Dóra, a hosszú és kínos vesze
kedések során, ezt ismerik föl legalább részben. S akkor a darab vége is meg
győzőbb lett volna, mint a mostani, a gyengédebb szívű nézők könnyzacskóira
(nem is sikertelenül) appelláló, kissé teátrális hapy end.

Két kitűnő szinész, Vas Éva és Mensáros László játssza a darabot, s moz
dulataikkal, arcjátékukkal néha több árnyaltságot visznek a jellemekbe, mint
amennyit a szöveg nyújt. A későbbi előadások során, talán a szövegmondá
sukból is eltűnik majd a bizonytalanság. Az ilyen jellegű daraboknál ugyanis
elengedhetetlen, hogy az első perctől kezdve az legyen az érzésünk, hogy Imre
és Dóra visakodnak előttünk és nem két mégolyan tehetséges színész, akik
azonban még nem tudják elég jól a mondókájukat.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET.Megjegyzések a "Művészet" cimű folyóiratról. A "Mű

vészet" című havonként megjelenő szemlét széles körben olvassák; e lapnak
kétségkívül igen nagy szerepe van a magyar közönség képzőművészeti tájékez
tátásában-nevelésében. (A "Művészettörténeti Értesítő" drága és kis példány
számú kiadvány, csupán kevesek számára hozzáférhető; a többi folyóirat és
lap pedig viszonylag kevés teret szentel képzőművészetikérdéseknekvbár oly
kor igen értékes ilyen jellegű írások jelennek meg bennük, így például a Kor
társ-ban Borsos Miklós nagyszerű megemlékezése Míchelangelóról.)
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Folyóiratunk 1962. februári számában néhány megjegyzést fűztünk a Mű

vészet Ul61. évfolyamának cikkeihez, képanyagához, szerkesztésí elveihez; rnost
hadd rnondjuk el véleményünket a folyóirat ez évi első kilenc számáról ...
Kezdjük talán a címlapokkal. Igen szép volt az áprilisi számot díszítő Míchel
angeló-rajz ("Madonna") gyönyörű reprodukciója, a februári szám Barcsay
rajza, az augusztusi Czóbel-borító (színpornpás kisleány-fej). A modern tipog
ráfiai elveknek jobban megfelelnek, szeroncsesebbek azok a borítók, amelye
ken az egész dmlapot betölti a festmény-o ill. rajzreprodukció. (E tekintetben
a szerkesztés nem egészen követkczctes.) A címlapok klíséi legtöbbször újak,
olykor azonban némi csalódást okoz régebbi nyomódúcok felhasználása. (Ez
történt például Nagy István parasztleány-Icienek újraközlésekor. - e nyomat
Pogány O. Gábor "Magyar festészet a XX. században" CÍimű munkájából jól-
isrnert.)

Tetszett a belső illusztrációk legtöbbje. s azoknak változatos összeállítása;
a művészek névsora az ikonfestő Rubljovtól, Grecótól, Mascolinótól, Dürertól
kezdve Rodin-ig, Pícassóig, Kokoschká ig s a magyar modern mcsterekig (Csont
váry, Kernstok, Ferenczy Béní, Vajda Lajos, Bálint Endre, Korníss, Csernuss
Tibor, Kondor Béla, Korga, Gross Arnold) terjed. A jelentéktelen vagy gyenge
kvalitású képek közlése ritka, ilyen volt pl. Biai-Föglein őriarcképe. A külföl
dön élő, 80 esztendős Réth Alfrédet köszöntő cikket kisérő képről megjegyez
zük, hogy az egyáltalában nem reprezentálja a külföldi művészeti könyvekben
és lexikonokban sokszor emlegetett, nagynevű avantgardista rnestert, - a ku
bizmus, majd az absztrakt törekvések egyik pionírját.

Sok a magvas, színvonalas cikk, mint például Németh Lajos tanulmány
jellegű, tartalmas írása Kondor Béláról. Adatokban. konkrétumokban gazdagok
Pataky Dénes pozitivista szemléletü pályarajzai, így a Claude Manet-ról írott.
Már kevésbé tetszett Pataky ismertetése a Berény Róbert-emlékkíállftásról. E
cikk Szij Béla kutatásaihoz nem sok újat adott hozzá, - azonkívül, hogy 4-5
kiállított kép eredet.ísógót kétségbevon ta. Berénynek sosem volt nagyobbará
nyú kiállítása; Szíj hatalmas anyagot kutatott fel és rendszerezett, - így az
elenyésző hibák emlegetését nem érezzük méltányosnak. - Pataky tényeket
í'elsorakoztató cikkeinekmintegy ellenpólusa Haúlisch. Lenke szubjektív, val
lomás-szerű szép írása Michelangelói ól, - a mcster titáni életműve előtt hó
doló emlékezetes esszé.

Voltak olyan cikkek is, amelyekkel nem tudtunk maradéktalanul egyetér
teni. A [úriíusi szám Pátzay Púl szobrászmüvész nyilatkozatát közölte főhe

lyen. A kurta írásban, amely a mai nyugateurópai művészeti törekvéseket kár
hoztatja, hemzsegnek az ilyen kifejezések: "hamis", ..kártékony", "fertőző be
tegség", "torz divatáru", "művészeti nihi l izmus", "bomlás", "szánandóan ér
telmetlen", "elfajult" (= eniartet). Az érvek száma sokkal kevesebb a vag
dalkozó, megbélyegző szavaknál. Medgyessy - Pátzayval ellentétben - igy
vélekedett: "Az a művcszet, amely destruktív és cletképtelcn, magától össze
omlik, - tehát nem szükséges agyonütni akarni." (Magyarország, 1937. júl.
24.) Ami pedig jó, <ll. előtt kár volna újra leereszteni a sorornpókat, eltekintve
attól, hogy meddő igyekezet lenne: "A szellemi áramlatok vonulása nem ismer
korlátokat". (Borsos Miklós szavai, Jelenkor, 1964. évi 7. szárn.)

Nem hűséges az augusztusi számban közölt. Czóbel Béláról szóló cikk in
terjú-része. A művész ezt és főleg: igy nem mondta, ez bizonyos. Ez az olajo
zottan gördülő, patétíkus, hígan-fellengzős stílus nem Czóbelé, akit Kassák
eképp jellemzett: "Czóbelt talán erőszakkal sem lehetne folyamatos elméleti
beszélgetésre ráverini ... A rnűvészetrc vonatkozó spekulatív kérdések mintha
egyáltalán nem érdekelnek." Az ilyen zsurnalisztikus írások azért kifogásolan
dák, mert a nem hitelesen jellemzett mcsterek emberi-rnűvószí habitusa te
kintetében könnyen téves képzeteket kelthetnek egy későbbi kor kutatójában,
műtörténészében. A cikkek megírási módiát azonban a legtöbb esetben nem
érheti kifogás, - tautológia viszont N. Pénzes Éva Martsa István szobrászról
írott cikkében "a reális valóság" emlegetése.

A márciusi számban Csap Erzsébet szovjetorosz szebrászokkal foglalko
zott, közöttük Sadr-ral, akit a cikkíró igen magasra helyez. Véleménye 'bizo
nyára őszinte, viszont egészen másként ír a 30-as évek e jellegzetes szovjet
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szobrászáröl a Jugoszláviában élő magyar kommunista író, Sinkó Ervin, "Egy
regény regénye" című emlékiratában (Novi Sad, 1961). Mi - látva Moszkvá
ban és Budapesten Sadr jópár munkáját - inkább Sinkónak (Csapétól egé
szen eltérő) véleményét osztjuk Sard értékelésében.

A "Művészet" szerkesztői - igen helyesen - igyekeznek a folyóiratot mí
nél élénkebbé. érdekesebbé tenni. Terjedelmesebb cikk foglalkozott ama bizo
nyos hamis Picasso-nyilatkozattal, amelyen a rnodern múvészet ellenfelei kap
va-kaptak, hogya zseniális mester "önleleplezéséből", "beismeréséből" önma
guk művészí konzervativizmusának. szellemi avittságának igazolására tőkét

kováesoljanak. (Mellesleg: gyenge ügy az, amelynek 'hívei ilyen érvekre és
fegyverekire szorulnak rá.) - Az olvasó többirányú t ájékozódását segíti elő,

hogy egyík-máslk kiállításról (pl. Korga Györgyéről vagy a "Dolgozó .embe
rek között" círnü tárlatról) két - egymással mintegy vitatkozó - kritika lát
napvílágot.

Nem üres szólamnak szánjuk, amikor befejezésül azt írjuk, hogy Pogány
O. Gábor és Solymár István, a Művészet szcrkesztóí és a javarészt kdtűnő

munkatársi gárda (YbZ Ervin, Dávid Katalin, Fenyő Iván, Dénes Zsófia, Ko
czogh Akos, Kovács Éva, Szabó Júlia, ZoZnay László és mások) értékes és szí
nes tartalmú, a hazai nyomdatechnikai adottságokhoz képes vonzó és gondos
kiállftású folyóirattal szelgálják a magyar Iestészet. szobrászat és íparművé

szet ügyét.
***

Kiállitások. Az Ernst-múzeumban két muvesz kőzös kiállítását láthattuk,
Marczell Györgvét és Ráiael Viktorét. Mindketten az idősebb nemzedék tagjai,
túl a hatvanadik esztendőn. Ráfael a tartalmasabb festő közülük; lassan érő

művész, aki - miután magába szívta az "izmusok" tanulságait -, sokáig ke
reste a maga útját, amelyre az utolsó esztendőkben talált rá. Kései csendéletei
(elsősorban az, amelyet a katalógusban reprodukáltak), "Házak" című ragasz
tásos technikával készült képe, ..Üvegrestmény-terv''-e s több más munkája a
magyar művészet gazdagodását jelentik, - egy számottevő egyéniség megnyi
latkozásai. Sajnáljuk, hogy lcgújabb, nonfiguratív nyelvezetű. legérettebb mun
kái közül a zsűri keveset engedett a közönség elé kerülni.

Marczell tetszetősebb hatásokra törő, kevésbé elmélyült művész. A ter
mészet, az életöröm és az ifjúság énekese; a női s:'("pség ábrázolása nagymér
tékben foglalkoztatja, - egyes kepei Nadállyi Zoltan VCI seit juttatják eszünk
be. Kár, hogy nem egy képe láttán másodlngosságot, b,'lllíképp('n fel nem dol
gozott hatást érzünk: "déja vu" ... HtuIúzó le{111 y t úbdzr,ló muri'cája forró sz í

nervel. dekorativitásával kiernr-Ilx-d: k az anyagból.

***
Helvenötödik születésnapia és muvészi munk ássúganak ötvenedik évíor

dulója alkalmábólrendezték meg -- ugyancsuk az Erristben .- Bor Pál ret
rospeldív kiállítását. Bor so'coldalú egyéniség, építésznek készült, azután festo
és szobrász lett, de tervez szőnveget. díszletet, üvegablakot is, és illusztrálta
R. M. Rilke "Mesék a jó Istcmől" cirnű munkáiát. Múvészete a kubizrnusból
indul ki (az első vi lághúború elót ti Időket Párizsban töltötte; 1914-ben a fran
ciák őt is internálták, ezeknek az éveknek emléke "A fekete kolostor" című

szép szobra), életművét a tudatosság jellemzi. Rabinovszky Máriusz joggal Írta
róla: "Bor a gondolkozó múvész típusa". Nem tartozik a kolorista festők közé,
színeiből hiányzik a belső tűz ; erőssége viszont a szilárd szerkesztés. (Ez az
erénye azonban újabb, a naturalizmushoz visszakozó munkáit már kevésbé
[ellemzí.) Művelt esztéta és művészeti Író, több tanulmányát közölte a "Nyu
gat", - újabb írásai közü l Egry Józsefnek szentelt visszaemlékezése a legki
emelkedőbb. Az elméleti írásatban foglalt megállapítások jórósze ma is helyt
álló; álljon itt pár sor egy 192t;-os Bor-Lanulmányból : "A kubiz mus meg-nem
értése a közönség hibája. Az embcrcknagyrésze annyira benne él abban, hogy
az utóbbi 400-500 év természetá brúzolása élZ egyetlen helyes művészet, hogy
mikor ti kubizrnusnuk él hagvomúnyr.kku l való nyílt szakitását látja, rögtön



kész vele szemben az ítélettel. A közönség hibája a kubizrnussal szemben az,
hogy téves szempontokból nézi a művészetüket, a művészetet... A művészet

ugyanis nem a természet minél tökéletesebb megismerésére szolgáló eszköz.
hanem: a természet is egy eszköze a míívészetnek, rnelyet az saját céljaira
fölhasználhat, és pedig olyan mértékben, amilyenben szükségét érzi." E sza
vak érvényesek és iránytmutatóakma is; m~mcsupán a kubízmus. hanem az
egész modem képzőművészet megértésének kulcsát adja e pár sor.

..
**

A tatai múzeumban (amelynek néhány esztendeig vezetője is volt) állí
totta ki munkáit az I90Z-ben született Munkácsy-díjas festőrnűvész: Dobrosz
láv Lajos. Képeinek túlnyomó hányada akvarell. Proust nagy regényciklusá
nak második részében ("Bimbózó lányok árnyékában") azt állapítja meg Ber
gotte-ról, az íróról a fiatal Marcel: "Ami a stílust illeti, Bergotte nem volt
egészen kora gyermeke ..." Dobroszlávra is elmondható ez; lényegében véve
naturalista művész, aki nagy gondossággal és odaadással festi őszi és téli tatai
látképeit, vízparti részleteit apró - járó-kelő, horgászó - figurákkal. Szelíden
hangolt színezésű, az atmoszférikus jelentségeket hűséggel tolmácsoló munkáí
nélkülözik ugyan a sodró erőt, változatosságot és kísérletező kedvet, azonban
finom, gyengéd, intim hang és feltétlen technikai biztonság jellemzi őket.

Bonington, Constable és a barbizont festők szemléletének örököse Dobroszláv
Lajos. A patinás kisváros: Tata műemléképületeiről készített munkái szűkebb

pátriája iránti ragaszkodásáról vallanak. s dokumentatív értékük is jelentős.

(Dévényi Ivám)

ZENEI JEGYZETEK. (B u d a p e s t i Z e n e i H e t e k, 1 964.) A nyári
hangversenyidény utols6 est jein már megjelentek az Országos Filharm6nia új
prospektusai, s amúgy első látásra is rendkíviil gazdagnak igérkeztek a Bar
tók Béla emlékének szentelt zenei ünnepségek. Szerte a világon a legkülönbö
zőbb zenei fesztiválok sorát tartják évről-évre - természetesen rendkivül
egyenetlen szinvonalon. A Budapesti Zenei Hetek eredményei és tekintélye
nyilván nem vetekedhettk a salzburgi vagy akár a prágai hangversenysoroza
tokéval, mindazonáltal egyre javul és választéka is egyre változatosabb. A mo
dern zene örvendetes "betörése" alkalmasint arra a zeneszociol6giai kérdésre
is választ ad majd, vajon a közönség valóban túltelített-e, s a klasszt1eus re
pertoár gllökeres átalakításra szorul-e. Véleményünk szerint - noha ezek i3
élő problémák, a hangrversenytermek közönségét, csak állandóan magas
színvonalú hangversenyek sorozatával és időről-időre neves vendégmít
vészek szerepeltetésével lehet visszah6dítani. A téli bérletsorozat komoly si
kere mindenesetre ezt látszik igazolni, j6llehet a Zeneakadémiára tervezett
sorozatok két kivétellel nem sok j6val kecseatetnek. Az Erkel Színházban azon-
ban val6ban világnagyságok találkoznak; így például Pablo Casals. aki saját
békeorat6riumát vezényli, Ernest Ansermet. a modern zene egyik legnagyobb
apostola, Paul Klecki. akinek számos lemezJrlvétele nyert nagydijat, Feren
csik János, aki éppen a legut6bbi időben tört a világ élvonalába., aztán Henrute
Szeryng, Alexander Brailowsky, Paul Badura-Skoda, Fischer Annie, s rögtön
a nyit6 hangversenyen korunk egyík legnagyobb ml!vészegyénisége: Yehudi
Menuhin.

Bart6k Béla net'ét viselik a budapesti zenei ünnepségek s világMrű ven
dégművészünk is Bartókot emelte műsorának középpontjába a II. hegedűver

seny kivételes tolmácsolásával. Oly tökéletesen, oly elementáris erővel s olyan
sikerrel szólalt meg a mú, hogy Molnár Antal, a maga idejében útmutató ta
nulmányának a bevezetését szinte anakronisztikusnak éreztük. (Bart6T, Béla he
gedűversenye. Megjelent a Zene 1939. november 15-i számában.) "Ez a mes
termunka j6 darabig hiányozni fog még a kottatárakból és előadásai sem lesz
nek túl gyakoriak egyelőre" - kezdi ismertetését Molnár Antal, s hogy meg
állapítása csak félig lett igaz, azt éppen Yehudi Menuhinnak köszönhetjük,
aki előszőr vitte sikerre Bart6k alkotását s azóta is műsorán tartja, mindenütt
megújul6 elismeréssel.
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WUhelmine Creel zongoramüvészhez írt levelében emliti első tzben Bar
tók a készülő hegedűversenyt. (.,Két nagy művet kellett a nyáron komponál
nom, de sajnos csak az egyiket tudtam befejezni, egy szonátát két zongorára
és ütósökre. A másodikat, egy hegedüversenyt, még nem fejeztem be - ez a
befejezetlenség igen nagy teher számomra.") s ugyanez év (1938) okt6berében
ismét szól róla, már mint befejezett alkotásról.

Olyan korszak terméke ez a versenymű, amelyben a háború réme foly
vást ott lebegett az emberiség fölött. "Ha lehetséges - írja Bartók egy másik
levelében - még visszavonultabban élek. nincs kedvem emberekkel 6ssze
jijnni, mindenki. aki él, náci-gyanús. Majd minden nap 10 6rát dolgozom, k!
zárólag népzenei anyaggal; de 20 6rát kellene dolgoznom ahhoz, hogy vala
mennyire előre haladjak. Kínos helyzet - annyira szeretném ezt a munkát
a levegőben 16g6 világkatasztrófa előtt befejezni." Ez a feszült, szinte már-már
tébolllít6 'l'árakozás ott lüktet a hegedűverseny első tételében s némi ir6niku.
mellékizzel az utolsóban is. A menekülő múzsák éve ez (Vas István 1938-ban
megjelent verseskötetének címe: Menekülő Múzsa). amikor végleg elkomoro
dott a zene és az irodalom korábbi deriíje.

Szél tombol a kertben. ecu ág leszakadt, a S'fkongás
felhalUk egészen a házig.

Erdőben, a síkos avarban a h6fogú farkas
gyorsl.ábú kis ózre vadászik.

- irja ugyanebben az évben megjelent kötetében (Meredek út) Radnóti Mik
lós, s ezt a néhány sort aká!' a hegedűverseny mott6.1ának is választhatnánk,
mint ahogyatélsorok zaklatottan felpattanó ütemeit is visszahallhat1uk a
versenymű Codájában. A zár6tétel könyörtelen középrésú szinte val6sággá
érleli a későbbi esztendők borzalmait. Ezeket az éveket Bartók már Ameriká
ban élte át ...

Az amerikat levelekben is hamar feltűnik a hegedű·verseny. 1942. október
7-én kelt levelében Bart6k örömmel veszi tudomásul, hogy Menuhin tanulja
a művet, sőt hamarosan elő ts akar.ia adni. Nem sokkal később újabb híradás:
..Id6kl5zben Menuhtn előadta a hegedűversenyemet Mtnneapolisban ... a new
york! előadás val6ban csodálatos volt: mind a három tényező (sz6lista. kar
mester, zenekar) a legjobb 1,olt. amit egu zeneszerző elképzelhet műve meg
val6sitására". Menuhinnál tökéletesebb és rátermettebb meosz6laltat6t, aki
emberséggel és mesterséggel i.~ fel.éri a mű1,et, aligha képzel.hefünk el. Nem
csoda, hogy Ormándy Jenő első hallásra a lecmépszerübb henedűversenyek.

Beethoven, Mendelssohn és Brahms 1"!'ívei mellé állította Bart6k darabját. A
kritikusok fanyalgásai és fenntartásai mögül is kiérrzni az eHsmerést. A kö
zimség pedig beh6dolt. 1944-/)en Washington, Baltimore és PittsbUrg ünnepelte
Menuhtnt és -a szerzőt, s még uguanebben az esztendőben a B. B. C. stúdió1a
ts bemutatta Bart6k 1,ersenymiívét. Ma.id Philadelphia és Boston következik
s a világ legh.íresebb zenekarai és karmesterei. (Lemezre Menuhin és Furt
wCtngler, illetőleg Isaac Stem és Letionarsi Bernstein játszották.) Az ernert
kaiak természetesen n:'m "félelmetes aktualitását" érezték meg, ink'ább a mo
dern zene egy tk csúcsteljesitményét ünnepelték benne. S ma már talán mi ts
így látjuk, s mint a humanizmus enyik legszebb kifejeződését értékeljük. Errl'
a műre is érvényesek KodálJ( Zoltán örökszép szavai. meluekkel mindenkinél
tl5kéletesebben és teljesebben ielölte meg Bart6k életml1vének helyét és sze
re1Jét korunkban: "Elment. Boldogok. akik segíthettek neki a védekezésül mal7a
IdJré vont dr6tsövény elbontásában. Az íttmaradottak dolga, hogy megnyissák
az utat művei előtt; ha.dd jussanak ezek a művek oda. ahová szánva voltak:
a z e m b e r e k s z í v é b e".

Menuhin .1átékára természetesen nem nlkalmasak a szokványos jelzők. Ele
t'en erővel idézte fel az embert és művét, s ebben j6 segítségére volt Peren
c.ik János és a Magyar Allami Hal1gversenyzenekar.

(Rónay IÁu16)
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FILMEK VILAGABÖL. Más a gyártás és más az alkotás. Az előbbi min
dig egy kissé hatásvadászat, mert a gyártó eleve a közönség tetszése felé ka
csíngat. Ezért mindíg megalkuvás az eredménye a várhat6 rnínd nagyobb si
ker ésbev;étel kedvéért. Az alkotásnál fordított az eset: a közlés belső kény
szere ennél az elődleges motívum. Más kérdés természetesen, hogy a tolmá
csolás mennyíre sikerül, hogvan tudja a művész képekben elmondani azt. amit
közölni akar. Ez utóbbi tehát mindig tiszteletet érdemel - még akkor is, ha
elképzeléseit nem tudta valóra váltani a rendező. Két magyar filmről szeret
nék szólaní, melyek közül az Özvegy rnenyasszonyok az előbbi, s a Négy lány
egy udvarban az utóbbi csoportba sorolható.

Az Özvegy menyasszonyok vígjáték...Izga lmasan" indul: Gazdátlan taxi
áll az országút mentén félig az árokba fordulva. A szituáció bűntényt sejttet.
a sofőr eltűnt. A rendőség keresi az áldozatot, újságfelhívást tesz közzé, Meg
ís lesz a foganatja: jelentkeznek a .Jiozzátartozók". számszerint hat "megöz
vegyült" menyasszony, minden hétköznapra egy. Különböző típusok - idő

sebbek és fiatalok. egyszerűek és csíszoltabbak, sőt. egy idegenvezető is akad
közöttük. Már csak a vasárnapi flört-alany van hátra ... s a taxisofőr-Casa

nova valóban épp nála vacsorázik - rabságban. Ezzel meg is oldódik az eltű

nés rejtélye: az elcsábított leányzó erélyes pápája rabolta el, hogy anyakönyv
vezető előtt feleljen tettéért.

Közben kiderül. hogya sofőr voltaképpen nem is házasságszédelgő. csu
pán csélcsap. Aldozatainak csak érzelmeivel. hiszékenységével él vissza, ám
retiküljük tartalma után nem sóvárog. így a menyasszonyok fel se jelentik.
A rendőrséget megfejthetetlen talány elé áll ft ja ez, hiszen a közreadott fény
képrölegy ,.átlag-bángY1Í" férfi fízirniskája tekint rájuk. Mi lehet a titka.
trükkje, netalán személy! varázsa? A nyomozás vezetője még a börtönbe is
ellátogat. hogy egy lebukott, ,.valódi" házasságszédelgőtől - aki mellesleg
szintúgy nem valami szépfiú - kérjen szakmai felvilágosítást. A nők val
lomása fényt derít erre: ez az ember ráérzett a magányos női lélek szeretet
szemjára s így elég volt pár jól elhelyezett banális mondat ahhoz, hogy lépre
meníenek. Annyi csupán: .,Szeretlek. mert édesanyámra hasonlítasz". vagy;
.,Veled sültkrumplín is ellennék." Sablonos szólamok, de valahogy szívet, csa
ládi 'fésZ€k utáni vágyat sejttetnek. A nyomozó rendőrtiszt is megpróbálkozik
vele - felesége távollétében egy ifjúkori szerelménél a "csalhatatlan trükk"
ezúttal azonban csődöt mond ... E kis vargabetű után a sofőr sorsa menthetet
lenül megindul a végkifejlet felé. Hasztalan szökik meg a rákényszeritett
arától, vonul k6rházba - ahol menekülés közben egy nyolcadik nőt is meg
szédít -, hiába fut a rendőrségre s jelenti föl önmagát, sorsa beteljesedik: an
nak rendje-módja szerint meg kell nősülnie.

Vígjátéktól - különösen olyantól, amelyik már számtalanszor megírt V'
mához nyúl - nem szokás falrengető problémák megoldását számonkérni ; leg"
feljebb a "liltle teaoh"-et, a kacagtatásba ágyazott hasznos tanulságot. A darab
gYártói, mint már említettem, a siker felé kacsingattak. Igyekezetükben azután
túl is licitálták a követelményt, s egy mellékvonalat toldottak a témához - a
rendőrtiszt fiaskóval végződő kalandját. amely épp azért rossz, mert mond
hatni, önálló történet csiráit rejti magában. Mindenképpen kilóg a filmből.

szétvetí annak adott keretét. s mert betét, szükségképpen elnagyolttá válik. In
dokolatlan toldalék, amely kétfejű torzszülötté változtatja a darabot.

Az igényességre törekvés dicsérendő, ám csak akkor, ha nem hatásvadá
szat a szülője, hanem ha igaz mondanivaló, közlési kényszer, nevelői szándék
sugallja. A mesterkéltség míndenképpen bosszút áll - jelen esetben ez a lu
das abban, hogy afőtéma kiaknázatlan maradt. Olcsó helyzetkomikumokra
építettek itt, mesterkélt szituációkkal akarnak nevettetni ahelyett, hogy a nyolc
nő kissé tragikomikus magányát bontakoztatták volna ki. Fanyarabb és mé
lyebb lélektani humorral közelebb férkőzhettek volna a nézőhöz, ha katarzist
akarnak nyújtani s nem a tapsokra lesnek. Ez lett volna a valódi igényesség,
mely az átlag fölé emeli a vígjátékot. Esetleg a finom szatíra magasságába 
görbe tükröt tartva önmagunk, emberi gyarlóságunk elé. o. Kész produktumon
már nem lehet változtatní, de tanulni lehet és kell is belőle. Gondolni kell
erre a jövőben, akkor, ha majd Fedor Agnes novcllájánál eredetibb ötlet kerül
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Gertler Viktor rendező kezébe. S hogy mindezek ellenére itt-ott jó szórakozást
nyújt, szívbölí nevetést vált ki, az inkább a kitűnő színészek, elsősorban

Garas Dezső érdeme.
A Négy lány egy udvarban annyiban 'kapcsolódik az előbbihez, hogy ennek

is a női magány a témája - tragikusan fájó kícsengéssel. Nagy film lehetett
volna belőle, s igazán kár, hogy nem lett azzá. Kár, mert alkotás, mert becsü
letes szándék hívta életre, komoly, emberi mondanivaló sugallta... Négy
lány, négy falusi tanítónő lakik egyetlen fedél alatt: négy magányos szív, és
mindegyiknek jeges reménytelenség a burka. Négyük közül egyik az igazgatónő

s ebből a kényszerű együttlétből valami három az egy és egy a három ellen
fura szituációja adódik. Puha porhó fedi az udvart, az ereszről jégcsap függ
alá. Nyugovóra térnek. Egyikük - Lenke - szebájába vidám társaság toppan
be merő tévedésből: egy képeslap szerkesztője fotóríporterével, egy hivatásos
vadász és az öreg sofőr. A véletlen látogatásból kellemes este lesz, csupán a
vénlányság felé hajló Matild marad ki belőle. Szilvia, az igazgatónő, s Vilma,
aki éppen egy jobb híján mezallanszra készül, becsípnek, kacérrá válnak,
Lenke és a vadász viszont komoly érzelemre lobbannak. A lány a búcsú túlfű

tött pillanatában meg is igéri a vadásznak, hogy hamarosan felkeresi Pesten.
Szilvia eleinte meg akarja gátolni a találkozást, később azonban megesik

a szíve Lenkén. és mindenben segítségére lesz. Egy pesti pedagógus-értekezlet
ad erre alkalmat. A fővárosban azután sok minden kiderül. Az is, hogy Szilvia
sebe honnan ered, s az is, hogya vadász érzelme - aki mellesleg osztályve
zető a minisztéríumban - csak fellobbanás volt, amolyan kiszállásd kaland.
Lenke ugyan elmegy vele a hivatalsegéd lakására, amit a férfi a sajátjának
állít be, ám a hazugságok halmaza mindinkább nyilvánvalóvá válik, a szerelem
homokvárként omlik össze a lány lelkében ... Nem történik semmi, csak egy
fiatal élet megy tönkre, a szívre újra ráfagy a reménytelenség [égpáncélja,
a lélek duruzsoló kályhájában kihúny a lobogás, s csupán egyetlen pisla lán
gocska marad vígasztalásnak: a hivatástudat.

Nagyon jó film "alapállása", mely a vidéken élő, magányba zárt fiatal
nők kiszolgáltatottságát vetíti elénk. Az eseménytelen hétköznapokat, a magány
szürkeségét, amelyből a fájó hiányérzet támad: sehol egy társ, egy szellemi
partner, akivel megoszthatnák a munkanapok és a pihenés apró gondjait, örö
meit. Csoda-e, hogy amikor egy városi ember holmi kiszállás kapcsán odave
tődik - akinek jó a modora, divatos a nyakkendője. ápolt a keze, kellemes
illatú a kőlnije - a nőben szinte azonnal az érzések légiója támad fel? Nem
csoda, színte természetes ez. Annál nagyobb a férfi felelőssége, aki ezt a tálcán
kínált lehetőséget kihasználja, nem törődve a lelki következményekkel. amelyek
által a jövő magánya még kilátástalanabbá, még fájdalmasabbá válik. hiszen
már emlékek, kínzó rerniniszcenciák is kapcsolódnak hozzá ...

Sokatigérő kezdet ez, alaposan felesigázza az érdeklődest. annál nagyobb
a néző csalódottsága, mikor a folytatás elmarad. Mert míg a falusi jelenetben
csupán egy durva hiba akad - a magány illusztrálására szolgáló giccses Krisz
tus-olajnyomat eléggé ízléstelen és elhibázott felvillantása, - addig a fővárosi

képsor feszültsége szinte lineárisan csökken. Már több ízben megállapítottuk:
a vontatottság, a felesleges üresjárat nem ad feszít6erőt, csupán unalmat.
Tudjuk, érezzük, hogy a rendező. Zolnay Pál a légvárak lassú, puha összeom
lását akarta a visszatartott tempóval tolmácsolni, ám a vállalt feladat megha
ladta erejét. Ertékes kárpótlást nyújt viszont Törőcsik Mari szívbemarkolóan
hiteles alakítása. A néző így ebben a filmben sem jut el a katarzishoz. Lelki
emócióiból csupán egy sajnálkozó mondatra telik: "Ut desint vires, tamen est
laudanda voluntas .. .'

(Bittei Lajos)

VILÁGNÉZETEK HARCA. Ezzel a címmel jelent meg tavaly Louvain
ben, és pedig magyar nyelven, egy Belgiumban munkálkodó honfitársunknak,
Szabó Ferencnek könyve, amelyben a teológus szerző főleg mai irók és gon
dolkodók műveinek krttíkai taglalásával igyekszik témáját kifejteni és meg
világítani. Kiinduló tétele az, hogy a világnézetek ma igazában két fronton
állnak szemben egymással. Az egyik az Istent igenlő, a másik az Istent taga-
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dó humanizmus. A modern embernek e kettő között kell választania: beál
lítja-e életszemléletébe Istent, vagy ellene foglal állást?

Albert Camus például, akiről Szabó igen eleven képet fest, az a hu
manista, aki igényli a rossztól, a bűntől való megváltást. de nem tud Isten
ben, Jézusban hinni. Fáj neki viszont "az a tragédíánk, hogy Isten egyedül
hagyott". Camus - mondja a szerző - eljutott Nagypéntekig. de a husvéti
öröm harangzúgása már nem hatolt be lelkébe. Két írót állít vele szembe,
akik világnézeti szintézisükben megtalálták Istent: Georges Bernanos-t és
Francoís Mauriac-ot. Egyikük sem húnyja be szemét az emberi szenvedélyek,
vágyak sötét útja előtt, de meglátják a bűn által eltorzított emberi szívek
ben a kegyelem munkáját, a túláradó isteni jóság és szeretet melegét is.
Költőnél is észlelhető a kettős irányzat. Szabó Ferenc főleg a francia költő

ket elemzi, de figyelemmel fordul a magyárok felé is.
A világnézeti alakulást talán Babits Míhálynál rajzolja meg legdrámaíbb

módon. Babits átéli a küzdelem minden fázisát a -"Nyugtalanság völgyén"
keresztül egészen az ismeretlen Öceánig, Istenig. Egy másik nagy költőnk, 
Szabó Lőrinc lelkét is marcangolta az egzisztencialista világszemlélet "ugr~
a semmibe" gondolata. O is, akárcsak Camus, megseití, hogy az élet útján
Krisztus az igazi utitársa, de ő sem tud benne hinni. Bár - mint elsírja 
.,Szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet" (Az
Arny keze). Ilyesmi klcsengését érzi a szerző Illué« Gyulánál (Vj versek,
1961) is. Illy-és sem hisz Istenben és az örök életben, de amikor látja, hogy
minden az elmúlásra, a halálra emlékezteti, az évszakok változása éppúgy,
mint az ősz hulló szépségeí, szorongás fogja el: a saját sorsának kérdése.
Drámai erővel festi meg "Tisztítótűz" című nagy költeményében ezt a lelkt
állapotát: onnan felülről, Istentől, az Okozótól vár a végsőkre vonatkozó fe
leletet, és fel-fel zúgnak emlékezetében a husvéti harangok, melyeket réges
régen a nagyszombati körmeneteken hallott a "puszták népének" allelujás
éneke kíséretében. Az "örök árva" József Attila is eped valami nagy szere
tetre, amilyet nem találhatott meg földi életében. Oly meghatóan jut kife
jezésre ez "Nem emel föl" című versében:

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak istenem,
hogy ne legyek kequetlen. árva.

Fogj össze formál6 alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy vallja lak, tagadja7ak,
segits meg mituikét szüks~gemben.

Tudod szivem mily kisgyerek
ne viszonozd a tagadásom;
nevakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Már teljesen az istenhívő világnézet ihletett nagy "hegedűse" Sik Sándor,
akinek legmelegebb, legmegkapóbb versei nemcsak a természet és élet szép
ségeit zengik, hanem a vallásos, mély élmények szépségeit is.

Irók és költők után több filozófusra is kitér Szabó Ferenc. Igen behatóan
foglalkozik a külföld ön legismertebb magyar marxista gondolkodóval. Lukác.·
Györggyel, főleg azzal a vitával, amelyet Lukács az egzísztenclalístálokal foly
tatott. Utóbbiak kiemelkedő képviselője, Sartre is ateista. "Mindkét ateizmus
humanizmust hirdet, humanizmust, ahol a humánum állítása egyet jelent a
divinum tagadásával" - vonja le következtetését Szabó. A marxista világné
zetben felesleges az Isten-eszme, mert a marxisták úgy vélik, hogy az élet
nagy problémáira kíelégítö feleletet ad a tudomány, amely a rnúlt században
felfedezte az evoluciót, de egyébként is a kezdet és a vég kérdését kiküszö
böll az anyag örökkévalóságának és szüntelen körforgásának tétele. tsszer<i
tehát, hogy az istenhit elfogadóí is számoljanak ezekkel a kérdésekkel, Ez in
dítja a könyv szerzőjét Teilhard de Chardin bemutatására.
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Teilhard, akinek életművével folyóiratunkban is többször foglalkoztunk,
a lét eredetének forrását a keresztény kinyilatkoztatás tanából veszi és Isten
ben találja meg, aki a mindenség Örnegája, ősforrása, első Okozója. Minden
tőle ered, ő az anyag teremtője. Ebből az anyagból a fejlődés folyamán ala
kul ki fokozatosan a világmindenség. Ez a fejlődés progresszív, fokozatosan
emelkedő és konvergális, mindig körben haladó mozgásí irányt követ. Az
anyag benső potencíáiból fejlődnek ki a ezervetlen lények; mind magasabb
fokain az összetettek, tehát tökéletesebb lények, egészen a szervesek, az élők

világáig. Az élővilág kenvergálls fejlődése folyamán a míndjobban öntudato
suló anyagból fejlődik ki "hominizáció" folytán az ember. A szellemi öntudatos
emberben azonban - állítja Teí lhard - az evolució még nem éri el végső

csúcsát, tovább halad az a társadalmi öntudatosulás felé. Teilhard meggyő

ződése, hogy a megtestesült Isten-ember, Krisztus, nemcsak a bűnös ember
megváltásáért jött a világra, hanem az egész mindenség, az egész teremtés
művének, tehát az -anyagnak is mcgszentesítésére. Krisztus a központ. aki
nemcsak az embert emeli fel a természetfeletti, isteni világba, hanem az em
beren keresztül az egész világot. Ö a rnindenség organikus központja. aki feÍé
tart minden konvergáló fejlődési folyamat. Gyorsabb, vagy lassúbb, szélesebb
vagy szűkebb mozgó spirális körben, de a végső csúcsponton rninden szükség
szerűen találkozik Ez a csúcspont az Omega. Krisztus, akiben a míndenség
megdicsőül és új világgá alakul át.

Teilhard de Chardin a maga világképében - mutat rá Szabó Ferenc 
a mai tudományos elképzeléseket igyekszik egységes szintézísben egyesíteni a
keresztény kinyilatkoztatással. Van ebben a szintézísben sok homályos pont,
sok olyan hiátus is, amelyet Teilhard nem dolgozott ki részleteiben. Az innen
eredő tudományos vagy teológiai nehézségek kiküszöbölése okából még sok
vizsgálódásra, főleg pedig nagy óvatosságra van szükség, Tény azonban - ál
lapítja meg Szabó -, hogy Teilhard művében ma mindtöbben megtalálják a
keresztény szempontból is kielégitő világnézeti szintézist, s ez éppen Teilhard
egyre általánosabb népszerűségének és tekintélyének nyitja. .

A könyv Szabó Ferenc tudományos pályájának első. de márís sikerült al
kotása. Bizalommal várjuk a remélhetően soronkövetkezőket is. (Erdey Ferenc)

TATAY JÁNOS EMLÉKEZETE. Három évforduló egymásba fonódó fénye
is idézi néhai Tatay János győri kanonok és papnevelő intézeti kormányzó
alakját. 1962-ben volt száz esztendeje, hogy 73 éves korában meghalt. A múlt
évben volt 150 esztendeje, hogy Berzsenyi Dániel első verses könyve Tatay
János és tizennégy pesti kispap-társa költségén megjelent, míg az időn ősszel

van ugyancsak 150 esztendeje. hogy Tatay az egyik első magyar költónő, az
akkor 19 éves Dukai Takáeh Judit verseit elküldte Kazinczynak, és ezzel a
holló fürtű, kék szernű Vas-megyeí leányt elindította az országos hírnév és
elísrnertetés felé. /

Tatay első életírója, a bencés Ferenczy Jakab megírta, hogy Berzsenyi tu
lajdonképpen Tataynak köszönhette, hogy a pesti kispapok öss:zeadták a pénzt
versei kínyomtatására. Tatay ugyanis olyan lelkesedéssel magasztalta a versek
szépségét, hogya fiatal leviták is mind elteltek áldozatos költészetszeretettel.
Nem méltatlanul érte hát Tatayt a kitüntetés, hogy Berzsenyi is. Kazinczy is
barátságába fogadta és leveleivel is megtisztelte.

Tatay a szornbathelyi egyházmegye kispapjaként tanult a pesti egyetem
hittudományi karán. Tanulmányait 1813-ban fejezte 'be. Első szentmiséjére,
amelyet Zircen mutatott be, Kazinczyt is meghívta. Kazinczy el is fogadta a
meghívást, a rnisén azonban mégsem volt ott. A primícia ugyanis egybe esett
Kazinczy első aratásával. Csak az előző esztendőben kapta meg birtokrészeit
és kezdhette meg önálló gazdálkodását. Mint írta, fontos érdek fűződött hozzá.
hogy első aratásánál a gazda vigyázó szeme is felügyeljen a több megyébe
szétszórt birtokrészeken. Ezért nem indulhatott el a távoli dunántúli útra. Ka
zinczy arra .kérte Tatayt és általa kispaptársait: legyenek rajta. hogy nyel
vünk bennük Bourdalou-kat, Bossuet-ket, Flinelon-okat nyerjen. Induljanak
Telegdi, Pázmány és Káldi után - tanácsolta.' Kazinczy arcképével is meg
ajándékozta Tatayt.
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Guzmics Izidor bencés főiskolai tanár, a későbbi bakonybéli apát, aki
szintén ott volt a Berzsenyi-versek nyomdaköltségét összeadó pesti kispapok
között, 1823. őszéri Sopron rnegyében járt és Tatayt is meglátogatta, aki 1821.
óta Lövő plébánosa volt. "Nála láttam azt - írta 1823. novemberében Kazin
czynak - a mít neki egyedül irigylek - a Te képedet."? Lövő a győri egyház
megyéhez tartozik. Tatay úgy került oda plébánosnak, hogya kegyúr, Széchenyi
Pál gróf, István testvérbátyja, őt prezentalta. A Széchenyi családhoz pedig az
a kapcsolat fűzte, hogy egy ideig Batthyány Miklós gróf és Széchenyi Fran
ciska - Széchenyi István nővére - fiának a nevelője volt. Győri kanonokká
1851-ben nevezték ki.

Lövői plébánosaága előtt Szombathelyen működött. Először mint szemíná
riumitanulmányi felügyelő, utóbb mint a hittudományi főiskola egyházjog- és
történelem-tanára. Úgy látszik, már ekkor szeretett volna plébániát kapni. Az
egyházashetyeit óhajtotta volna. Lehet, hogy azért, mivel a hetyei plébánia
egyik filiája éppen Duka volt. Itt lakott akis költőnő, akinek fejlődését és ér
vényesülését Tatay erősen igyekezett előmozdítani. A maga és egykori tanára,
Kresznerics Ferenc ,gazdag könyvtárából könyveket vitt neki, hogy tudását nö
velhesse. A kegyúr azonban másnak adta a bemutató levelet.

Tatay sérelme csinos allegóriára ihlette a dukai költőnőt. "A kesergő öz
vegy" a címe az allegóriának. A kesergő özvegy a hetyei plébánia. Két leányá
val: a dukai és somlót fiókegyházzal együtt amiatt sírt, hogy nem lehet a
választottjáé, mert a derék Tatay a patrónus rosszakarata miatt nem jutha
tott hozzá a plébániához. A verset Tatay Pesten Trattner János nyomdájában
kinyomatta. Tatay gesztusa két nem várt elismerést hozott Takáeh Juditnak.
A verset ugyanis megküldte Festetich Györgynek.. aki bátyjával együtt meghív
ta magához Keszthelyre. Látogatásukkor Kopácsy József veszprémi püspököt, a
későbbi hercegprímást is ott találták Festetichnél. Mínd a ketten kitüntető

szerétettel fogadták az egyre jobban elhíresülő költőlányt. aki - akárcsak
Berzsenyi, akihez egyébként rokoni szálak is fűzték. - szintén evangélikus
vallású volt. A vers egy példánya eljutott a Párizsban állcmásozómagyar kato
nákhoz is. Ezek a Napoleon leverése óta Franciaországban rostokoló vitézek
kitörő örömmel fogadták a magyar verset, és lelkes dicsérő sorokkal üdvözölték
"a kemenesaljai Comoenst". Csillagnak, virágnak nevezték a költőnőt. aki sö
tétségben világít, műveletlen földön virít.

Tatay maga is ügyesen verselt. A szombathelyí hittudományi főiskola

könyvtára ma is őrzi egy kéziratos, latiunyelvű versét, amelyet 1809-ben, első

éves kispap Ikorában Nagy József szombathelyí nagyprépost. az országos nevü
egyháziszónok tiszteletére írt. A kódexszerű, külső kiállításában is díszesnek
szánt hatoidalas irat huszonkét disztichonban dicsőíti a nagyprépostot. akinek
a szívét is felajánlja pártfogásáért. Hogy miben állt a pártfogás, ma már nem
tudjuk. Tatay, akinek szülei Zala magyében laktak, Szombathelyen végezte a
gimnáziumot és a filozófiát. Valószínű, hogyanagyprépost, aki színtén Zala
szülöttje volt, és akinek asztalánál állandóan hat-nyolc diák vendégeskedett,
Tatayt is vendégü! látta. A költemény tartalma nem haladja túl a megszekott
köszöntő versek színtjét, a szokványos mondanivalót, azonban kifogástalan disz
tichonokközvetítik. Aki írta, otthon volt a latin nyelvben!

1812-ben Tatay magyar verseket küldött Berzsenyinek bírálatra. Berzsenyi
bírálata ez volt: "Verseidet nagy gyönyörűséggelolvastam,s nem leltem ben
nük semmi gáncsot. Nyelved oly szép, oly hajlékony, hogy azt szeretni fogja
mínden. - Néked oktatóra szükséged níncs.':" Kár, hogy ebből a nem illeték
telen részről dicsért készségből csak alkalmi versek születtek!

Fokozódik rokonszenvünk és tiszteletünk Tatay iránt, ha könyvtárával is
megismerkedünk. Az utókorra maradt 'I'atay könyvtárának 1829. évi jegyzéke.
A mintegy hatszáz kötetre és Iüzctre rúgó gyűjteményt halála után a győri

kispapok örökölték." A könyvek jelentős része a papi hivatás gyakorlására való
minél alaposabb felkészülés eszköze. Szeritírása négy is volt. (Görög nyelvű ís.)
Prédikációs könyve harmincnál is több, a magyar mellett latin és német is.
Szép gyűjteménye volt a szentírástudománnyal foglalkozó művekből, de még
ennél is gazdagabb gyűjteménye egyházjogi és történelmi munkákből, A ma
gyar és római jog is alaposan érdekelhette: Verbőczy Hármas könyve mellett
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HusztY jogi tankönyve, Kelemen Imre négykötetes magyar magarijoga és Jus
tmianus császár Instituciói is ott sorakoztak a könyves polári. Jóformán hiány
talanul megvoltak a könyvtárban a római klasszikusok. Július Caesarnak a gall
háborúról írott kommentárjai éppen úgy meg volta k, mint - teszem azt - Mar
tiaLis epigrammáí vagy Terentius komédiái. Ugyanezt rnoridhatjuk a korabeli
magyar szépirodalomról és Iolyóiratokról is, J aratta az első magyar katolikus
hittudományi folyóiratot, a Veszprémben szcrkesztett Egyházi Ertekezéseket.
Döbrentey Gábor tolyóiratúnak, az J<.,'rdélyi Múzeurn.nak mind a tíz száma meg
volt. (Döbrentey-hez személyes barátság is fűzte.) Több évfolyam halmozódott
fel a Tudományos Gyűjteményből. Járatta a 1'v1uzariont, aztán Kölcsey Ferenc
él, Szemere Pál igényes Iolyóiratát, az Élet és Literaturát. Az Aurórúból há
rom kötetet vett meg, a Hébe círnü almanachból ötöt. A korabeli tudományos
irodalomnak és szépirodalomnak nincsen olyan terméke, amelyet a katalógus
ban meg nem találhatnánk. Révay Mik los alapveto nyelvészeti munkáí, a szom
bathelyí Bitnicz Lajos Marcibanyi díjjal jutalmazott nyelvtudományi műve,

Virág Benedek Magyal' századokjai. Toldy Fereric Handbuch der ungarischen
Poesie-ja csakúgy rnegtulálhatók, mint - moridj uk - a kőszegi származású
Horváth János egyetemi tanár latin nyelvu fizikája. Berzsenyi és Csokonai ver
sei, Fazekas Mihaly Ludas Matyija, Fáy András mesói, Guzmics Izidm' Theok
ritosz-fordításai, Kis János versei, Kisfaludy Károly Eredeti Magyar Játékszine,
Kisfaludy Sándortól Himfy szerelmei, a Regék és a Hunyadi-dráma, Vörös
martytól a Zalán futása, Dübrentey Gabor Jorickja, Baróti Szabó Dávid Aeneis
fordítása adják a szépirodalmí rész magj út.
. Aki ezt a könyvtárt összeszedte, ismerte kora irodalmát: szakirodalmat,
~zépirodalmat egyaránt. Úgy is rnondhatjuk: ismerte a magyar szellemek egy
bizonyos időszakon át mínden rnegnyilatkozását. Hányan mondhatták el ezt
magukról abban a korban?

'I'atayt az elvetélt író szakmai vonzalma, kiműveltebb ízlése is vezette Ber
zsenyi és Takáeh Judit szolgálatában. Hamis képet kapnánk azonban egyéni
ségéről, ha lelkes áldozat- és szolgálatkószségót egyedül erre vezetnők vissza.
Meg kell látnunk mozgató erői között a hazafias szándékot, népe szolgálatának
<l vágyat is. A magyarság haladásának, sőt nemzetként való megmaradásának
középponti kérdése a XIX. század első évtizedeiben a magyar nyelvnek az is
kolákban és 'hivatalokban uralomra jut tatúsa, a magyar nyelvnek a fejlődő tu
domány, ipar és a komplikáltabbéletérzés fogalmainak kifejezésére alkalmassá
tetele volt. Ezt az egyetemes magyal' Jeladatot szolgálta Tatay, ennek a szol
gálatában sietett protestáns tehetségek segítségére.

(Hegedűs Ferenc)

Jegyzetek: 1. v áczy .Iá nos : Kazinczy Ferenc LC\'cl('z('~(' X. kiilct lIS bp. - 2. Ka
zinczy és Guzmics Izidor lcvelezsée 30. Iap. - 3. l\Ierényi Osz.ká.r: Berzsenyi Dániel is
meretlen és kiadatlan levelei (Budapest, 1938,) 2:J. lap, - .1. A könyvtár jegyzékét MohI
Adolf Lövő története (Győr, ~:J30.) c, művc202-20S, lapjain köz.li.

ANTIK TANULMÁNYOK. Trencsényi Waldapfel Imre tíz tanulmányát tíz
ízléses kis kötetben jelentette meg az Akadémiai Kiadó. A tanulmányok na
gyobb része nem ismeretlen az antikvitás iránt érdeklődők számára: könyvek
hez írtelőszók, vagy önálló tanulmányok formájában folyóiratokban már mind
megjelentek. 19y, összegyűjtve, a tudós-rnűlordító élet.műve egy részéül, illető

leg egy szakasz Iezárásául fogadhatjuk. S amikor Homérosztól Horatiusig el
mondta a magáét a tudós-kommentátor, ott ismét átveszik birodalmukat a ver
sek, vígjátékok, történeti művek és drárnák, most már kalauz nélkül is el
igazodhatunk bennük, megérthetjük eddig talán rejtve maradt szópségeíkct.
(Ezért is kívánatos lenne, ha ugyanilyen gyűjteményben kézhez vehetnők Tren
csényi műfordításait is.)

Trencsényi professzor persze több egyszerű Idegenvezetőnél. Az antikvitás
az Ő számára míndíg élő valóság, amelynek míndíg van időszerű mondanivalója,
Az ő pályája is nagyjából a Nyugat .,harmadik nemzedékének" útjával együtt
indult (novelláia, a Porta coeli dicséretet nyert a Nyugat novella-púlvázatán)
s benne élt a nemzedék irodalmi érdeklődésének kezdetben nagyon is antikos
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folyamatában. (Ez a bukolikus-idillikus hangulat egyként jellemzi Radnóti, Vas
István, Jankovich, Hajnal Anna, Toldalagi és a többiek pályakezdését.) Tren
csényi igyekezett megfelelő formába ágyazni, megfelelő irányba terelni ezt az
érdeklőoést, Radnótival és a fiatal Vas Istvánnal ó kedveltette meg az antikok
fordítását (igen érdekesen ír erről Vas István az Új Irás 1962. áprilisi számá
ban) s ő mondotta ki talán elsőnek, hogyaklasszikusokhoz való viszonyunk
mindig "korszerűen determinált". Akor-ligényre válaszolva jelentette meg
első jelentős müvét, a Horatius noster címu versantológíát, melynek utoszava
szerepel a most megjelent kötetek egyikében is. Kerényi Károly meglehetősen

irracionális Horatius-képe mellett Trenc sényi Horatiusnak éppen a racionális
- aktuális - vonatkozásait emelte Icí. Arra felelt, rniért éppen az ódák és
epodoszek költője irányította a mindenkorí magyar irodalmi és társadalmi köz
ízlést, Ez a tanulmánya egyike a anodern klasszika-filológia jelentős teljesít
rnényeínek s igen sok követőre és utánérzőre talált azóta is.

Trencsényi egyik szerkesztöje volt (Hajnal Annával) az Argcnauták című

tolyóíratnak (1937-38). A háború felé tartó ország közepéri amolyan antik mü
hely volt ez a sajnálatosan rövidéletű kezdeményezés. Irói körének akkori han
gulatát fejezi ki a korán elhallgatott Habán Mihály:

Itt hiába kiáltasz,
Magányban, félhomályban
Járunk már ezer éve,
S nyomtalanul veszünk el. (Itt hiába kiáltasz)

A folyóirat mühely-jellegére utalt Kardos László és Keszi Imre párhuza
mos Goethe-fordítása. (A büvészínas), ízlésbeli irányát és célkítűzését pedig
Radnóti Miklós Tibullus-fordítása fejezte ki leghívebben:

0, ki találta föl a rettentő fegyvereket rég?
Mily fene vasból vert marcona vad lehetett!

Akkor kezdte a harcot a békés emberiség itt,
akkor lelt rövidebb útra a szörnyű halál!

(Tibullus: Detestatio belli)
S erre a halálhangulatra felel Vergilius pásztorának egyik látomásosan szép,
béw 1dillt idéző szava (I. ecloga; Vas István fordítása u. o.):

Még csak ez este maradj velem, itt nálam lepihenhetsz,
Zőld levelekből im itt van az ágy, nézd, itt van az alma,
Van puha gesztenye itt, van sa)tom is elegendő,

Nézd, a közelben nogy gomolyog föl a füst a tanyákr6L,
És a tanyákra a hegyről szállnak alá nagyobb árnyak.

Trencsényi "A vándor és a bújdosó" című cikkében míntegy a folyóirat
programját is kifejtette, mondván: "a magyarság magva lehet az európai meg
értésnek". (Ugyanez volt a másik rövidéletű folyóíratnak, a Gál István-Bóka
László szerkesztette Apollónak a programja, s ezt a gondolatot hangsúlyozta a
régi Vigilia egyik-másik cikkírója ísl) Az európai megértés és béke zálogát
Trencsényi elsősorban az antíkokban, Vergilius eclogáíban, a IV. ecloga arany
kort idéző látomásában vélte megtalálni. (Ezt a gondolatot fejtegeti a Pásztori
magyar Vergilius círnű kötet kísérő tanulmányában 1938-ban). - S amikor az
aranykor helyett a vaskor, a második világháború érkezett el, Trencsényi ak
kor is tudott erőt meríteni szeretett Horatiusából, akiről 1944 márciusában
írta legszebb és legmélyebb tanulmányát. (Bevezetés Erdődy János Horatius
foodításához.) "Avval az érzéssel tettem pontot a végére - írja -, mint aho
gyan a hajótörött zárja le a palackot, amelybe utolsó üzenetét rejtette."

Szerencsere nem az utolsó üzenet volt. A felszabadulás után Trencsényi
Waldapfel Imre immár akadályoztatás nélkül, hamarosan mint egyetemi tanár
folytatta kutatásaít, melyek egyre inkább a szorosan vett szaktudomány felé
vezették. Jelen tanulmányainak nagy része már ebből az időből származik s el
sősorban a szakembert ragadják meg imponáló anyagismeretükkel és szelle
mes következtetéseikkel. Néhol a detektívregények izgalmával kísérjük a pro
fesszort, aki mint a "mesterdetektív" bonyolítja a szálakat egészen a kifej
letig, Még ott is élvezet c tudományos felfedező út részesei nek lennünk, ahol
az eredmény nyomán néha kétségeink támadnak. A 'I'erentiusról szóló tanul-
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mányban például meggyőzően és szepen elemzi Trencsényi a Scipiokör huma
nízmusát - melynek Terentius is részese volt - és úgy vé li , hogya római
erényeket képviselő zord öreg ellenlábast, Catot gúnyolta ki Terentius A delp
bone círnű darabjának Derneajában. Ezt bízvást elfogadhatjuk, az azonban már
nem ilyen bízonyos, hogy Cato öregkorban kötött házasságát is kigúnyolja az
író - noha erre is lehet következtetni. A kronológíaí nehézségek viszont in
kább a hipotézisek közé utalják a szellemes eszmefuttatást. (A szubjektív mód
szer veszélyeire már Halász Gábor is utalt a Pásztori magyar Vergiliusról írt
rnéltatásában, a Nyugat 1938-as évfolyamában.) Ugyanígy támadhatnak ellent
mondásaink egy régebbi Ciceró és Lucrétius-tanulmánynak az utóbbira vonat
kozó részeivel kapcsolatban is (Vallástörténeti tanulmányok).

Az összes írásokon vezérfonalként húzódik végig a humanitás, az antikvi
táson edzett korszerű humanitás eszménye. Ennek kifejezésére Trencsényi nem
egyszer él modern és nagyon érdekes analógiákkal. Homérosz népköltészetből

sarjadt alkotásrnódjáról szólva például, megemlíti Szulejman Sztalszkij da
gesztán népköltöt. mínt az elnyomás alól felszabaduló és szabadon alkotó mű

vész jelképét. Ugyanígy nagyon találóak azok a sorok, amely-ekben Aischylos
"veszedelmes aktuálitásáról" szól, Csak sajnálni lehet, hogy a sok példa mel
lett Vergilius eclogáival kapcsolatban nem elemezte részletesen Radnóti Miklós
eclogáit (mínt ezt 1958/59. évi egyetemi előadásaiban tette).

Valahol mégis hiányosnak érezzük ezeket a köteteket. Trencsényi profesz
szor hiába fest meggyőző és egységes képet a görög és római irodalom nagy
jairól és legizgalmasabb hangváltásairól, hiába él a legmodernebb és legmeg
győzőbb világirodalmi párhuzamokkal s hiába aktualizálja a legelrejtettebbnek
tűnő kérdéseket is, egy valamire nem válaszol: hol a helye és rni a szerepe a
latin és görög nyelvi művcltségnek a m á b a n! Vagy másként: elkerülhetet
len visszahatása-e a régebbi "latinos" kultúrának a most tapasztalható érdek
telenség. (Itt nem a fordítások iránt mutatkozó keresletre gondolunkl) Vas
István annak idején a "Horatius nosterről" szólva már utalt Horatius "eltávo
Iodására". Mi most egy nagyobb és fájdalmasabb eltávolodásnak vagyunk r~

szeseí: a latin és görög nyelv gyors kiszorulásának. Helyes és szükséges jelen
ség ez? Vagy talán még segítene rajta egy Kerényí Károlyhoz hasonló, vatesi
magaslatokban já.ró filológus, aki ismét meg tudja teremteni a "mítosz míto
szát"? Úgy véljük kétségeinkre Trencsényi Waldapfel Imrétől várhatjuk a leg
autentikusabb választ és - módszert, (Rónay László)

A LELKI ÉLET MESTEREI lRÁSAIBOL. Ez a címe Kecskés Pál könyvé
nek, amelyben a kitűnő szerző, a Hittudomúnyi Akadémia professzora, más
félezer esztendő keresztény gondolkodóinak., Ll legrégibb egyházi hagyományok
Ieljegyzőinek, az egyházatyáknak és hittudosoknak, rendalapítóknak. a nagy
vezetőknek és az életszentség egyszerű ..gyalogosainak" immár klasszikussá
valt lelki vallomásaiból ragad ki megkapo sorokat."

Első pillanatra könnyűnek látszik az ilyen válogatás, legalábbis olyannak,
amiben az anyag jó ismeretével rendelkező, rutinos szerkesztő kedvét lelheti.
Ha azonban arra gondolunk, hogy korunkban az aszketikus irodalom még a
lelki olvasmányok körében sem a legkeresettebb, vagy netn minősíthetó ál
talánosnak az iránta megnyilatkozó igény: ez mindjárt megéreztet valamit a
vállalkozás kockázataból. Tegyük hozzá rögtön azt is, hogy Kecskés Pál az
első keresztény századoktól a XVII. század közepéig terjedő időszak lelki
klasszikusainak vallomásaiból kívánt meríteni. Tehát a hozzánk időben s a
lelki élet stílusaiban sem annyira közelálló korok egyházi szerzőiből. S itt
rögtön felmerülhet a kérdés: van-e aktuális és szívünkhöz férkőzhetó mon
danivalója egy Nyssai Szent Gergelynek. Damaszkuszi Szent Jánosnak, Szent
Ireneusnak, Jeruzsálemi Szent Cirillnek és a többieknek a mai vallásos em
ber számára, aki végeredményben mégiscsak olyan lelki kultúrán nőtt fel,
melynek ihletői Nagy Szent Albert, Bellarmin Szent Róbert, Bosco Szent Já
nos, Vianney, Lisieuxi Szent Teréz, Szent X. Pius és rajtuk kívül korunk
nagy konvertitái voltak.

• Sz.eot István Társulat kiadása, 250 ol<181, ára 35,-- rorínt,
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Persze, ezt a kérdést kevesen fogják így Iultenni. hiszen mindannyiun el
sősorban a jó lelkiolvasmány utáni szomjúsággal nyúlunk Kecskés Pál köny
véhez. Olyan lelki napló igényével. melyet mások írtak ugyan, de valami
képpen mégis magunkénak mondhatunk, mert ami benne van, ana mélysége
sen rezonál a lelkünk. Ezt a szornjúságot és lelkiolvasmány-igényt megérezte
a válogató is, mert előszavánakmár első mondatában utal ana. hogy mun
kája 'közben elsősorban azokra gondolt, "akiknek nincs idejük és módjuk ál.
eredeti művek olvasására".

Ebben a szerkesztői jószándékban az olvasó iránti figyelmességen túlmenő

céltudatosságot is kell látnunk, amit a könyv ismételt és elmélkedve végzett
olvasása után ki-ki élményszerűen tapasztalhat. Nevezetesen azt, hogya Szent
István Társulatnak ez a rágóta nélkülözött kiadványa voltaképpen kettős

igényt elégít ki. Úgy is rnondhatnánk, hogy két műfaj mesteri ötvözete. Lelki
olvasmány, azaz: mindennapi kenyér a lelki élet magasabb szántjét kereső

vallásos ember számára. Ugyanakkor a hitigazságoknak, az evangélium útrnu
tatásának. az egyház tanításának csodálatos színképelemzését valósítja meg a
lelki élet nagy mestereinek rnegszólaltatásával.

. Mindezt okszerű, szorosra zárt, a mai ember vallásos életének morfoló
gíáiát és érdeklődését ügyelemmel kisérő rendszerezésben. "A lélek napja"
círnú fejezetben a kegyelemtan bontakozik .ki előttünk. Isten jelenléte a vi
lágban és bennünk. Az Istennel szüntelen találkozni vágyó ember kitárulko
zása a természetfeletti életrend irányába, a találkozás megpecsételése Krisztus
megváltói működésében, maradandóvá tétele az egyházban és a szentségelcben.
Talán Iegkicrnelkedőbben modern és mai mondanivalójú a ,.Tökéletesség útja"
című fejezet, mert lapról-lapra haladva foszt meg ber-nünket attól a rnindjob
ban kísértő illúziók tól, hogya jó szerént vett lelki élet valamiféle idill és ün
nepi ellágvulás. És attól is, hogy a mi zaklatott, kevés idejű mai életünknek a
kategóriái közé nem fér be az elmélyültebb és tökéletesebb lelki élet, az ön
magunk legbensőbb rejtekéhez való visszavonulás az clmélkcdós csendjében.
Végül "A lélek kibontakozása" című fejezetben az egész emberségünket é1'
vényre juttató, az cvilágí viszonylatokban is egy erkölcsi értékrendbe Illesztő

erények zónájába vezetnek azok a vallomások, amelyekből az élmény Iorró
sága süt, az őszinte közvetlenség szelíd hangja szól hozzánk. bátorító gyen
gédséggel.

Egy zárt rendszerbe szorított elmélkedési anyagnak mindig megvan az a
hátránya, hogy fárasztó, s a részleteknek az egészbe illesztése túlságosan is
Igénybe veszi az ember szellemi készletét. Itt azonban semmi sem fárasztó,
mert a könyv rendszerező metódusa csupán összefoglaló keret. A fejezetek
nem kezdődnek és nem végződnek be. Ott lehet foly ta tni a tegnapi t, ahol ma
éppen kinyitjuk, s nincs folytonossági-hiány érzetünk. Egy elragadó örök tár
salgásban van részünk, olyan üdítő értelmi és érzelmi tevékenységben, rnely
hez nemcsak a kiváltságosak, nemcsak az clőrejutottak, a hit dolgaiban kép
zettek férkőzhetnek, hanem az egyszerűek is. Nemcsak a beérkezettek, ha
nem azok is, akik még az út elején bátortalankodnuk, vagy márts elestek.

Úgy érezzük, az elmondottakkal feleltünk is arra a kérdésre: régi korok
megporosodott aktáiban, a lelkiélet sok évszázaddal előttünk élt nyomraveze
tőinek írásaiban találhatunk-e valamit, ami nekünk szól, mai embereknek? 
A legigényesebb olvasó számára is azzal a meglepetéssel szolgál Kecskés Pál
válogatása,· hogy ha nem állana ott az egyes rnozai k kockák alatt a szerzök
neve, nehéz lenne elhinni, hogy egy friss gondolat, modernnek ható rátapintás
éppen egy sivatagi atyától származik.

De ebben nemcsak az avatott válogatásnak. hanem a fordítói művészetnek

is szerepe van, ami nagyrészt szintén a válogató munkája.
(Magyar Ferenc)

Felelős kiadó: Saád Béla

F'őv. Nyomdaip. V. 5. 15804-64. - F. V.: Pege János
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G. J. Balassagyarmat, - Igaza van olvasónknak. A cikkben idézett 1952.
ev! 23. törvényerejű rendelet szóbanf'orgó paragrafusa, amely büntetendő cse
lekménynek minősítette, ha a lelkész vagy más, vallási szertartás elvégzésére
jogosult személy egyházi házasságnál közreműködik, mielőtt a házasságot pol
gárilag megkötötték volna, időközben valóban hatályát vesztette. A cikkíró
f'igyelrnét elkerülte, az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet, amely a fentebb
említett 1952-es törvény 46-48. paragrafusát hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi
rendelet 2. paragrafusa, valamint mellékIete tartalmazza az idevágó rendel
kezést. Az új helyzetről Hamvas Endre kalocsai érsek, még mínt csanádi me
gyéspüspök 1964. június 27-én kelt körlevelében papságát hivatalosan is ér
tesítette.

K. A. - Az idevágó egyházi rendelkezés szerínt megengedett dolog, hogy
valaki a testét halála után tudományos célra ajánlja fel. Az egyetlen feltétel,
hogy erkölcsileg bizonyosnak kell lennie, hogy ezzel az orvostudomány fejlő

dését és ezáltal a közjót mozdítja elő. A halál utáni boncolás, amelynek célja
a halált okozó betegség megállapítása, erkölcsi szempontból nem kifogásolható.

K. L. Debrecen. - Az ún. "magánkinyilatkoztatások" problémája újra meg
újra felmerül, amint azt olvasónk levele is bizonyítja. Az egyház álláspontja
ebben a kérdésben teljesen világos. Nyilvánvaló, hogya magánkinyilatkozta
tásoknak megvan a lehetősége és semmi ok sincs arra, hogy elvileg elutasító
álláspontra helyezkedjünk velük szemben. Altalában azonban bizonyos ellen
őrző vizsgálatot kell alkalmaznunk.

Először is bizonyosnak kell lenni abban, hogy a feltételezett magánkinyi
latkozás összhangban van az egyház hivatalos tanításával, hiszen Isten nem
kerülhet önmagával ellentmondásba. Minden olyan feltételezett kinyilatkozást,
amely ellentétben áll a hivatalosan hirdetett szentírásrnagyarázattal, eleve gya
nakvással kell fogadni. Meg kell vizsgálni továbbá a személyt, aki a kinyi
latkoztatást állítólag kapta. Bizonyos esetekben, mikor szentek részesültek
ilyen kinyilatkoztatásban, az egyház hivatalos vizsgálatot rendel el, és arneny
nyiben ez a vizsgálat kedvező eredménnyel zárul, az egyház tekintélye bizto
sithat bennünket afelől, hogy nincs rá ok, hogy a szóbaníorgó kinyilatkozta
tást ne fogadjuk el. Ugyanakkor világosan tudatában kell lenni annak, hogy
ilyen esetben sem kötelező, hogy 21. szóbanf'orgó kinyilatkoztatást elfogadjuk és
hitelesnek tartsuk.

Az egyház soha nem .vállal felelősséget semmiféle magán kinyí latkoz
tatásért és sohasem állítja róla, hogy isteni hit tárgya. Az egyház csupán
annyit nyilvánít ki, hogya szóbanforgó magán kinyilatkoztatásban semmi
sincs, ami ellenkeznék a katolikus hittel és erkölccsel és éppen ezért jámbor
ságból az, akit lelkileg kielégít, hitelesnek fogadhatja el. Az egyháznak ez az
ítélete csupán arra vonatkozik, hogy az ilyen kinyilatkoztatás az isteni igaz
ság bizonyos elemeit tartalmazhatja. Az egyház azonban semmi módon nem
tudja megakadályozní, hogy ezek az isteni elemek ne keveredjenek emberi
elemekkel. Feltéve, hogy valóban az Úr Jézus vagy a Boldogságos Szűz szólt
a szóbanforgó személyhez, még mindig lehetséges, hogy a hallottakat rosszul
értette, vagy helytelenül interpretálja. És még ha helyesen értette is, esteleg
nem képes a pontos visszaadásra. Minden magánkinyilatkoztatásnál számol
nunk kell ezekkel a bizonytalanságokkal, amelyekből P. Poulain S. J. erre
vonatkozó könyvében egész sort idéz.
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P. L. Székesfehérvár. - Azt kérdezi olvasónk, mióta van érvényben a
vasárnapi kötelező misehallgatásra vonatkozó törvény. Nehéz erre a kérdésre
teljes pontossággal válaszolni. Az már az újszövetségi szentírás alapján is
nyilvánvaló, hogy az első keresztények megünnepelték a vasárnapot és hogy
ezen a napon misén vegyenek részt, ahhoz nem kellett külön rendelkezés.
Mindenesetre a negyedik században, már több helyi zsinat rendelkezett a
vasárnapi misehallgatásról, súlyos bűn terhe mellett előírta azt. És ez lett az
egyház általános törvénye. Ez a törvény végső soron isteni parancson alapul,
mely az Úr napjának rnegszentelését írja elő. A vasárnap megszentelése egye
nes folytatása az ószövetségi szombat megülésének. és általános vélemény sze
rint a kereszténység kezdetétől megvolt, mint az apostolok által bevezetett
intézmény.

B. G. Budapest. - Nem értette félre az említett életrajzot. Graham Gree
ne-t, a hírneves angol katolikus írót, valóban megkereszteltek, amikor 27 éves
korában a protestánsról a katolikus hitre tért. Abban igaza van, hogya kato
likus egyház tanítása szerint bárki, tehát katolikus vagy protestáns, keresz
tény vagy pogány, érvényesen keresztelhet. Az egyetlen feltétel, hogy az elő

írásos anyagot (víz) és formát ("én megkeresztellek téged az Atyának és Fiú
nak és Szentléleknek nevében") használja és azzal a szándékkal végezze el a
szertartást, hogy a keresztény értelemben vett keresztség szertartását szolgál
tassa ki. lVI!J.rmost főleg az angolszász nyelvterületen sok olyan protestáns val
lási közösség van, amelyeknél főleg formai szempontból vitatható, hogya ke
resztség, amelyben tagjaik részesültek, érvényes-e. Ha ezeknek az egyházak
nak tagjai közül tér valaki át a katolíkus hitre, azt rendszerint újra megke
resztelik, az úgynevezett feltételes formulával. Vagyis a pap, a fentebb idé
zett mondat előtt, ezt mondja: "Ha nem vagy megkeresztelve" én megkeresz
tenek téged stb...." Greene nem anglikán volt, hanem az egyik puritán pro
testáns egyház tagjaként született és nevelkedett fel. Egy másik híres kato
likus írót, Thomas Mertont is megkeresztelték. amikor katolikus lett.

Templomjáró. - Igen, mi is megfigyeltük. hogy igen sok templomban
rossz helyre rakják a hosszú hangokat jelző vesszőket azokon a táblákon, ame
lyeken a Miatyánk latin szövegét magyar betűkkel közlik. Túlságos kicsinyes
ség lenne azonban bírálgatni azokat, akik jó szándékkal segítségére sietnek
a híveknek 2S megakarják könnyíteni a szentmisében való részvételüket. Amel
lett azt se feledjük, hogy a latin szavak helyes ejtése körül nem egy dolog
ban még ma is vitatkoznak a grammatika tudósai. Azt is mcgtigyeltük, hogy
akármilyen pontosan rakják is ki a vesszőket, a hívek csak a maguk magyar
nyelvéhez alakítják a latin szavakat. Allapitsuk meg, más nemzetbeIiek még
jobban eltorzítják ezt a klasszikus nyelvet.
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