
Lelki világunknak még inkább a
mélyére nyúlik a szoros értelemben
vett hittételek elfogadása. "Elfogadás
ról" beszélünk, tehát nem egyszerűen

"hitvallásról", nem is csak érzelmi
hozzáállásról. hanem arról, hogy aki
igazán hisz, az egész személyíségével
a hit tartalma felé fordul. A hit ér
telmében alakul egész gondolkodás
módja, ha szabad mondani: logikája
és cselekvéseinek alapvető beirányi
tottsága. Az ilyen hit szükségszerűen
csak egységes egész lehet: ha a hit
tartalom egyetlen pontján is meginog
az ember, akkor veszélyben van hívő

mívolta. Pedig a hittel szemben mín
dig adódnak kísértések, különösen a
mostani időben. Még a legjobb szán
dékú ember is, ha nem kellőképpen

tájékozott, könnyen ellentétet vél fel
fedezni például a Szentírás idő-adatai

és a történelem-tudománv megállapí
tásai között. Vagy megoldhatatlannak
tartja a Szentírás leírása és a tudo
mánv álláspontja között mutatkozó el
lentétet, ígv különösen a világ és az
ember eredetére vonatkozólag. Vagy
hogyan lehet összeegveztetní a csodá
ban való hitet a természeti törvénvék
változhatatlanságára vonatkozó tétel
lel ? 'És még ott vannak a hit még mé
Iyebb kérdései: az emberi szabad aka
rat és az isteni kegyelem működése,

NAPLÓ

•

az isteni előre-tudásés előre-rendelés;

az Isten végtelen jósága és a világban
levő rossz. Azután a pokol... Aki az
ezekkel kapcsolatos kérdésekre és el
lenvetésekre felelni akar, annak nem
csak a Szeritírás tudományát és a tu
dományos hittant (dogmatikát) kell
nagyon jól ismernie, hanem tájéko,
zottnak kell lennie a szaktudományok
kérdéses területein is, sőt ezen felül
lélektani és bölcseleti tudással is kell
rendelkeznie.

Ha tehát olyan rokonunknál, vagy
barátunknál, aki elvileg katolikusnak
állítja magát, a vallástól való elide
genülésnek ilyen mélyebb okait érez
zük, jobb, ha nem akarjuk mi magunk
meggvőzni, hanem inkább megpróbál
juk olvan személy felé irányítani, aki
ről feltételezzük a hittel kapcsolatos
magasabb rendű tudást. Változatlanul
azonban legelső és legfontosabb köte
lességünk, hogyapéldánkkal, a min
dennapi életben való viselkedésünkkel
tanúsítsuk a keresztény világnézet ér
tékeit. Enélkül minden beszéd csak
esengő érc és pengő cimbalom '- 3,Z

Apostol szavai szerint. 'És ha beszé
lünk, első sorban az Istennel beszél
jünk: kérjük a Szentlélek Istent, vi
lágosítsa meg szeretteink szívét és
mutassa meg nekik az üdvösség út
ját. Borbély Kamill

KOVÁCS SÁNDOR szornbathelyí megvéspüspök pappászentelésének ötve-
nedik évfordulójához érkezett október 14-én. .

Az elsuhanó évek leveleiből megköti koszorúját az idő. A tavasz borostyán
zöldjét előbb ezüstcsillogásúre égeti a nyár, azután aranyporával permetezi be
az ősz. Kovács Sándor aranymisés koszorújába jóillatú mezei füveket is belé-
font a Kéz, mely őt ötven évvel ezelőtt az oltárhoz vezette. .

Csupán három szálat ezekből. Három találkozás pillanatfelvételét az ün
nepi albumba,

Még kecskeméti plébános volt. Akkor is ilyen szép ősz járta és hetipiac
az alföldi városban. A tanyavilág küzdelmes lelkipásztori munkájáról beszél
gettünk, de úgy, hogy ő míndíg odalépett az ablakhoz és derűsnél derűsebb

történeteket mondott el, s az volt az érzésem, hogy a történetek szereplői ép
pen ott mennek el a plébánia előtt. Egyszercsak odaint az ablakhoz és azzal
a jellegzetes, szinte állandó mosollyal az arcán, znondja:

- Nézze csak ... Ez a derék magyar engem keres. üzenetet hoz, de nem
mer bejönni.

S amíg néztem az ablakon át a tétova embert, aki már-már elindult, de·a
kapunál még visszarettent, nézte a magas házat, próbálgatja, hogyan is álljon
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oda II kecskeméti plébános elé, hogyan is mondja, hogy semmit el ne vétsen
- 6 már lenn volt az utcán.

Elébe ment az érkezőnek.

Azután láttam őt - a szombathelyí püspököt - azon a szomorú napon 
bombáktól szétdúlt székesegyházának kormos falai között. Hová lett. arcának
pírossága, mosolya, Most csak könnyei voltak. S egyetlen vigasztalása, hogy
másokat vigasztalhatott.

Akkori arcát látom azóta is, valahányszor szavait hallom, sorai t olvasom
8 a hangokból, betűkből oly forTón áll össze a haza, a bé/ce, az építő munka
fogalma, mint a formák ba ömlő vasérc.

Ismét eltelt néhány esztendő. A riporter kritikus érdeklődésével léptem
be a megújult szépségében ragyogó székesegyházba. Azzal az elszánsággal,
hogy nem hallgatom el azt sem, ami zavar. Es lehet, hogy akkor még akadt
is volna ilyen, ha mindjárt a belépés után le nem térdeltet valamí. De mi?

Ezt magamnak is csak akkor tudtam már megfogalmazni, amikor együtt
ültem vele a püspökvár szabájában és benyomásaim iránt érdeklődött.

Nem az új freskók összhatása s nem is az oltárt keretező márványoszlopok
monumentalitása. Hanem ami a templom arányaihoz képest oly aránytalanul
kicsiny, a ragyogó és káprázatos színhatásokban olyelvonultan hangtalan 
és mégis. Egyszerűen nem lehet máshová nézni, mert - mint valami csodá
latos lencse - mindent összegyűjt és szertesugároz: a szentségház, Ott van a
székesegyház távoli mélyén és mégis ez itt. mindennek a közepe.

Percekig hallgatott, azután kissé elfátyolozódott hangon mondta:
- Látja, én szerettem volna megmutatni a székesegyházat. De most örü

lök, hogy így történt. Nem én hívtam fel a flgyelmét, Magától talált rá arra,
amí az én szívemnek a legkedvesebb.

Mondom, csak .fakó pillanatképek ezek, aprócska mezei ciromfüvek az
aranymisés koszorúban. De Isten különös szeretettel kísért azoknak útját, akik
elébe mennek a hozzájuk tartó embereknek, ajtót nyitnak akialakulónak.
Különös gonddal kíséri azoknak vigyázását, akik az élet nagy és nehéz pilla
nataiban - összeomlásokban és újrakezdésekben - mutatják meg, hogy hí
veikkel, egész népükkel, az emberiség sorsával kötötték össze sorsukat' papi
hivatásukban.

És hogy mily magától értetődően tudnak jóságot, szelídséget, igaz ember
séget sugározni magukból, akik szívük tabernákulumában őrzik a megteste
sült Szeretet. (Magyar Ferenc)

ORTHODOX VÉLEMÉNY A II. VATIKANI ZSINATROL. A Moszkvaí
Patriarchátus folyóíratának Idei első száma tizenhárom-oldalas jelentős ta
nulmányt közöl Alexandr Kazem-Bek tollábóL A szerző az elszakadt keleti
kereszténység szemléletének mérlegére teszi a zsinat első három ülésszakát.
Véleménye nemcsak azért fontos, mert Kazem-Bek mint a moszkvaí pátri
áI'ka külügyí hivatalának munkatársa, a keresztény egység sorsának és a zsi
nat eseményeinek jólértesült megfígyelője, voltaképp a nagyorosz egyház
félhivatalos elgondolásának ad hangot, hanem méginkább azért, mert a cikk
író lelkillete már eddigi írásai alapján is nagyrabecsülést váltott ki. A római
e,gyIház iránt mutatott taoíntata és tisztelete, nemes hangvétele és mélysé
gesen keresztény, természetfölötti látásmódja élenjáró lépésekké minősíti cik
!keit a nagy párbeszédben az egymástól elszakadt keresztény egyházak közőtt,

Tanulmányának olvasása egyébként nagyon tanulságos, mert ablakot
nyit, hogy innét a mi oldalunkról, a kereszténység nyugati feléből bepillant
hassunk keleti testvéreink gondolatvilágába, és a szemlélet közvetlensége
általoszlassuk el róla alkotott téves nézeteinket. A rendkívül mozgalmas múltú,
hareosabb szellemű latin katolicizmus hajlik arra, hogy az orthodox egyházak
életét azonosítsa az üres templomokban végzett pompázó, de lélektelen szertar
tásokkal ét; a teljes szellemi megdermedéssei. Olyasféle tévedés ez, mírst mi-
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kor II svájci protestánsok II pénteki hús,tilailomban, II máriat:i:szteletben, a
szenteltvízhíntésben és a szentelt gyertyákosm látják a katolikus vallásosság
lényegi vonásait; a katolikusok viszont a külsőségek puritán elhagyásában és
képmutató erkölcsösségben vélik megtalálni protestáns szomszédaik egész.
ikereszténységét. Amíg ilyen elfogultságok uralkodnak, addig lehetetlen a "pár
beszéd", vagyis az egymás iránt kifejezett megbecsülés, egymás értékeinek
meglátása, sőt átvétele. Ideje már, hogy ~ölcsönös tisztánlátás lépjen a tév
eszmék helyébe, amelyek többet ártanak a kereszténység egységének, mint a
hivatalos tanítás kisebb vagy nagyobb eltérései. Mint Kazem-Bek cikke is mu
tatja, Keletnek saját, nem-latinszabású hittudornányes gondolkodásmódja van;
!külön fogalomvilággal. Az eszmecsere termékenyítően kapóra jönne a latinok
nak, akik a szellemi korszerűsödés és továbbjutás érdekében amúgy is lazítani
szerétnének a skolasztikus eszmekör egyeduralmán.

A keresztény Kelet nemcsak kiegyenlítettebb földrajzi klímában, hanem
egyúttal a bizánci szentbirodalom kényeímében és békéjében, a császári párt
fogás melengető és gyámkodó szárnyai alatt alakította ki II maga szellemi
arcélét. Nyugati testvére ugyanakkor, a népvándorlás hosszú évszázadaí folya
mán, szüntelenül küzdeni kényszerült puszta létéért és a krisztusi örökségnek
~egalább némi érvényreíuttatásáért a társadalom életében. Egy barbár világban
kellett közvetítenie nemcsak a hitet, hanem a legelemibb kultúrát is; sőt Nagy
Károly személyében még a császárságot is "Péter széke", a nyugati pátriarehá
tus teremtette meg a maga védelmére. Ez az oka, hogy Kelet kevésbé ismeri az
evilág problémáival bajlódó, "küzdő egyház" fogalmát. Mísztíkaí istenközelben
él, színte már teljesen egy elővételezett parúztában élvezi a földreszállott "új
Jeruzsálem" lelki nyugalmát és békéjét. Nyugat vergődéseit a nagy kegyelem
tani vitákban - a pelagíánízmustól Lutherig és a [anzenfemuslg - Kelet meg
lehetős érdektelenséggel nézi. Természet és kegyelem nála harmóniában van
nak. Az emberről a nagy keleti atyák görög optimizmusával gondolkodik. Azzal
II derűlátással, amelynek Nyugaton az arisztotelészi lételmélet és etika hatása
alatt Aquinói Szent Tamás és iskolája próbált. polgárjogot szerezní, soha egy
hangú elismerést nem találva. Ezt a derűlátást ünneplik legújabban oly sokan
- ösztönös megérzéssel - Teilhard de Chardin világnézetében.

Nyugaton vala!ha úgyszólván csak a klérus írt és olvasott: "laikus" és mű

veletlen ember egyet jelentett. Ugyanakkor a görög nagyvárosi élet, a bürokra
tikus közigazgatás és a magasszintű profán tudományosság légkörében a pap
ság sohasem kényszerült a műveltség kizárólagos fáklyavivőjének ezerepére.
A görög teológia klasszikusait sokáig nem választotta el nyelvi különbség az
olvasóközönség nagyrészétől. Keletnek mindig voltaik világi hittudósai, és szel
lemük az újkorban merészebb eredetiséggel csapongott, mínt a nyugatíeké.
Nyugat hittudománya a papság sajátjává lett, és a latin nyelv falai közé szo
rult. Keleten a liturgia nyelve is míndíg teljesen vagy könnyen érthető maradt
a hívő tömegek számára. Ezért a népáhitat sem tért le a Ilturgía vonaláról, és
nem keresett magának külön utakat. így maradt igen erősen krisztocentrikus
(jellemző, hogya keleti szentolvasó szemeire Jézus-imádságot mondanak). A
Szeritlélek melegével teljes keleti liturgiák ímádságszövegeíböl haszonnal me
rithetnének a nyugati míselíturgía ellaposodására hajlamos reformtörekvésed.

Ezek előrebocsátásával vegyük most már szemügyre Kazem-Bek ci:wkének
számunkra legfontosabb pontjait. A zsinatról magáról megható tisztelettel szél:
"Láttuk, arnint kétezernél több híerareha", - Kelet, a főpapokat nevezi így
"akik apostolutód-voltát serski 'kétségbe nem vonja, állandó könyörgéssel hívta
a SzentleIrket; és hisszük, hogy imádságuk meghallgatásra lel. A zsinat nem egy
történésében tapasztalhattuk ennek a leesdekelt kegyelemnek hatását." A "re
mények, törekvéseik és hangulatok" közül, amelyek a résztvevőket eltöltötték,
'kiemeli a szerző "a zsinat akaratát, hogy visszatérjen Urunk hamisítatlan
tanításához és annak forrásadhoz";; de további eredményeket vár ezen a téren.'
Elégedetten állapítja meg, hogya zsinaton megvilágításra kerülő legfontosabb
egyházi probléma a püspöki jogállás kérdése volt. Elismeréssel szél a püspö;'
kök öntudatáról, amellyel érvényre kívánták juttatni az összességükben to
vábbélő apostoli testület tekintélyét, A "kolJ.~ialitásnaJk", vagyis II püspök-
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testület tanító és vi,LágegJóház-l!mrrrnéÍJIlYzó fóhata1mánalk megszavazásában annak
a- hajdani "zsánati eszmének" felszínretörését látja, amely a keleti híttudo
máJn:Y'ban "szobornoszty" néven olyasféle helyet foglal el, rnínt a pápai primá
tus a nyugatiakéban. Kezem-Bek rámutat a zsinat alma "próbálkozására is,
amely kiegészíteni és - ha szabad mondaní - enyhíteni akarja az I. vatikáni
zsinatnak a pápa tévedhetetlenségéről alkotote' dQgmáját.Arm céloz, hogy a
püspöktestület is tévedhetetlen, ha 'CI pápávall egységben gyakorolja legfőbb

tanító-hatalmát. Szeririte ez az egyik lehetséges találkozópont, ahol katoliku
sok és orthodoxok szót érthetnek egymással:

Az eltmerés mellett természetesen megszólal a testvéri kritika harrlgja is:
"A zsinaton Ikezdetben tündők,lő máriai-elv egyre inikább a mártai-elv árnyé
'kába került." A szerző -itt mili1den hizo1lll1Y'8l, egyrészt az új Hturgia,i törvény
születésére, másrészt "Az Egyház és a modern világ" című séma körüli vitákra
céloz. Elismeri ugyan, hogy egy mai zsinatnak szükségképpen törődnie kell
evilág dolgaival, de hiányolja a prófétai szellemet, amelynek minden földi gon
dot át kellene hatnéa az "új égre és új földre" irányuló gomdolatokkal. A kol
leglialitásal lkiapcsolatban szándékolt reformok szellemét Kazern-Bek "biztatá
naJk" tartja, de megállapítia, hogy VI. Pál szentföldi útja óta "a pápai primá
tus bizonyos hangsúlyozása" mutatkozíík. Kr:itilkája elsősortban az Egyház-séma
azon pontjaim irányul, amelyekben a püspöktestület tekintélye a pápával- való
!közösséghez kapcsoltan és a primátus sérelme nélkül van megfogalmazva, sőt

korlátozódík is általa.
Itt érkezünk a határvonalhoz. amely jelenleg is elválasztja Nyugatot Kelet

e:gyházaitól. VI. Pál fájdalommal említi a jrárbeszédről írott nagy körlevelé
ben, az "Ecclooi1am suarn't-ban, hogy egyes keresztények épp la pápa főségében

látják a megbékélés akadályát. Kérd őket, "gondolják meg e feltevés tarthatat
hmságát." Kezem-Bek szerínt viszont a keletieknek kell kérniülk a pápát, hogy
fontolja meg bizonyítékait. "Felül kell vízsgální némely tételeket, amelyek tör
ténetileg adódtakaz egyházról szóló tamban" a nyugatlaknál. A római egyház

·!hoz nem tartozó keresztényeknek elviselhetetlen már maga az a rfoglalom is,
!hogy Kríszbusnak földi helytartója van.

Kazem-Bcll: nem kezd vtítát. Nem veti be am a tényt, hogya "Krisztus
ihelytalrt6ja" elnevezés valóban nem bibliai, és nem is a keresztény ókor örök
1lége; sem azt a máJsiJk tényt, hogy a keletiek leválása óta Nyugaton egybeve
gyülta pápai és a pátríárkaí feladatkör, és ez a tény lebegett az r. vatiikáJni
zsinat szeme előtt is. EgyetértLink Kazem-Bekkel, hogy "K'risztus van ott, ahol
!ketten vagy hárman egybegyűűnek (az oroszban: "szobrani") az ő nevében",
és hogy "Krisztus egyhámnak szebornoszty-ja az apostoli gyülekezet míszté
riumára megy vissza." Keletnek viszont - mínden méltatlan megalázkodás
rrlélikül - újra meg kell fontolnia Üdvözítőnk aikaratát Péter szolgálatáról.
Péter a szíkla, amely az Egyház épületét hordozni hivatott; az ő feladata, hogy
a hitben erőssé tegye apostol-testvéreit, és hogy pásztorkodjék bálI'ánYo!k és
juhok fölött egyaránt. Jézus minden eshetőségre előkészítette egyházát. Érthetik
oly megpróbáltatások, amelyekben nem nélkülözhetí az egyszemélyi vezetést,
de adódhatnak számára olyan korfeladatok Is, amelyeket csalk a főpásztorok

Iköros állásfoglalása old meg. Primátus és kollegíalttás nem egymást kízáró,
hanem egymást kiegészítő ellentétek. Nézetünk szerínt Iegín'kább ennek az
tgJazsá,gnak helyes megértéséhez kell "együttesen hívnunk a Szeritlélek kegye
lemteljes segítségét, hogy öntudatot és megértést sugallion: a felelősség öntu
datát és lehetőségek megértését." (Medvigy Mihály)

DIÁKOK A HIT PROBLÉMÁIROL. Belgdum francia nyelvterületén lélek
tan!i kérdőívek alkalmazásával próbáltak :képet alkotni a katolikus gimnázi
umU!k: 14-16 éves tanulóinek vallásosságáról már 1949-ben. A kísérletet 1964
ben megismételték. Érdekes és tanulságos olvasmánya louvadn-i Nouvelle Re
vue de Théologie tanulmánya, amely összehasonlítja, hogy a 15 év utáni if jú
~tJgy1aInazonkérdésekre adott feleletei mermyíben egyeznek a llrorábbia:k:
!lml és mennyíoen térnek el azoktól. A kérdések egy része a hitbeli tudást, más
résre az egyéni vallásos magatartást vizsgálta.
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A vallási Jsrneretekben való jártasság első kérdése: mi a kiatolilkus hitnek
miint egyéni magatartásnak lényege? Míndkét kísérletnél 80%-00 felül helye
sen válaszoldak ; a kegyelemtől segített ember bízaemen és szeréteten épülő ÖIn
:kéntes igont-mondása Krisztus hívására. Hogy azonban a .hitünk alapjául szol
gálóIstení tekintély megingathatatlan, azaz Isten szavára nyugodtan rábízhat
juk magunkat, aZIt most a megkérdezetteknek csalk 59,4%-a tudta, szemben az
194()-es 83,9%-llml Másrészről viszont a másodi-Ik vizsgálatkor jóval kevesebben
voltak (24,2 - 14%), aki.,k nem tudták, hogy az érlelem is szerephez jut a hi-t
ben. Az alapvető híeígazságok (Isten léte, Krísztus istensége, a pápai elsőbbség
isteni eredete, Jézus szemelves kapcsolata az egyes emberekkel) kötelező voltát
míndkét esetben 800/ 0-on felül jól ismerték. Feltűnő azonban, mennyíre csölk
ken 8 száma azoknak, 3!ki-ik a pokol büntetésének örökkévaló voltát ikiÖteleziŐ
igazságn>3k tudták (86,14 - 58,3%), még feltűnőbb, hogyakérdezettek egyheJr
mada rníndkét esetben kötelezőnek gondolta a lourdesi magánkinyilatíkoztatás
elfogadását, és hogy az elsőpénteki szentáldozáshoz fűződő ígéretet még míndíg
elég sokan (4,9%) vélték kötelező hítigazságnak (igaz, hogy 15 év előtti 15,3%
kal sz--rnben).

Milyen alapon nyugszik a hited? - erre a kérdésre a tanulóknak 63%-a
tudott választ adni, a többi eddig nem gondolt erre. A feleletet adók 840/0-a
hisz 'azért, rnert meg van győződve Krisztus kínvilatkoztatásénak igazáról. Kö
zülük egyesek mellékrnotívurnként említenek olyant, ami a többieknél fOmo
tfvunnkónt szerepel, például hogya hit megszabadítja őket erkölcsi nehézsége
ilktől, Illetve btztos utat mutat és segítséget nyújt az etikai problémák' megol
dúsához. -Mások Ielkük nyugtalamságával szemben találnaik biztos támaszra a
hitben. Kisebb lett azok száma, akik egyéni élményeik hatása alatt hisznek
(45,1 - 29,9%). azoké viszont növekedett, akik szocíálís' jellegű indítékokat
(a család, az iskola, a környezet légköre, egyes vallásos embereik példája) em
legetnek

Jelentékeny növekedést tapasztalfak a hitlkételyekterületén. 1949-ben 47%
vallotta, hogy komoly kételyei voltak vagy vannak kötelező hítigazságokkal
szemben, rnost 61.8%. De nem oka-e ennek a növekedésnek az, hogy - mint
láttuk - rnost többen vannak, akiknek: téves fogalrmaik vannalk bizonyos hit
igazságokról? Ezt a kérdést külön vizsgálták és a vizsgálat nemleges választ
hozott, csak annyi 1űnt w, hogy akik egyes kérdésekre nem mertek választ
adni, azo'k kőzt sok volt a kételkedő. A kételyek legnagyobb része (60.5%) a
lélek túlvilágí sorsára vonatkozott rnost is, régen is. Jóval kisebb százalék jut
ilyenekre: szabadakarat, Isten léte, Isten jósága, a vallás :tgaz-volta, Oltárí-r
szentség, biblia, egyház, pápaiság. SoIkan írtak fel maguktól illyen széljegyzete
ket: va ion igazán egy;ediil üdvözítő valfás-e a mi vallásunk? melylk a jobb:
a katolicizmus vagy a protestentízmuts? miért ne lenne jó az eJnTház nélküli
van8so,,~g? Sok~iII1 panaszkodtak, hogv hétköznapokon is kötelező náluk a
misehallrratás: ez és hasonló túlzások ellenérzést váltanak ki belőlük. Mások a
papi nőtlenséset, ismét mások az egyháznak anemiségre vonatkozó előírásast

nem tudják elfogadni.

Kételveik oka nem mindig az, amít.ők olJmalk gondolnak, a kérdőíves mód
SZ2r azonban csak- az utóbbit tudja 're.g'iszmrállni. Legtöbben az egyház fogya.té
kos s;'> ga it emlitik, és pedig növekvő számban (27,8 - 42,2%). A kérdezettek jó
egynegyede egyszeruen arra az érzésre hivatkozik, míntha nem volnának elég~é

'biztosak a hit jgazsá,gai. Ugyanennyi tanuló szekszuális igényeinek az egyházii
előírásokkal való ütkőzését tartja kételyei okának. Csökkent azok száma, akdk
önállósága i,gényeiket okoljá'k, de többen lettek, akik barátjukat hiháztatjáik.
A IkÖll1yvek szeríntük csaíc 12%-bain játszottak szerepet.

Érdelros az Ultóbbi adattal szerríbeállftaní azt, hogy a kételyeiktől megsza
badultaiknak 31%-a vallotta azt, hogy szabadulását könyveknek köszönheti.
Milyen más tényezők szerepelnek a kételyektől megszebadultaknál? 47,6%-ban
(1949-lben még 57,3%-oan) az, hogya kételkedő kielégítő magyarázathoz ju
tott. 41,5010 imádságnak köszönheti a megszabadulást. 24,7% őszinte gyónás
nak, 37,1% pedig annak, hogy tanácsadóthoz forduLt és jó tanácsot kapott.
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b akik Illem kételkednek vagy kételkedtek, minek tulajdonítják hítbelí
bizonyosságukat? Leginkább (61,6 - 59,8%) annak, hogy felmérült kérdéseikre
mindig sikerült kielégítő feleletet kapniok. A megkérdezetteknek körülbelül
fele hivatkozik Isten kegyelmére, illetve arra is; ennél valamivel kevesebben
jó könyvek olvasását említik. A könyvek közt első helyen állnak az evangé
liumok, de a szentek életrajzai is fontos szerepet töltenek be. Figyelemreméltó,
hogy csökkent, de azelőtt is aránylag kicsi volt azok száma, akfk szüleík be
!folyását, illetve vallásos neve1tetésüket emlegetik, ugyanakkor a másírénvú

. ~érdések azt bizonyítják, hogy a szülők vallásosságának mégis döntő befolyása
van a gyermek vallásosságára vagy vallástalanságára. Mert például ahol az
apa gyakorló katolikus, ott 58,2%-ban fordult elő a kételkedés, ahol az apa
csa!k időnként tesz eleget vallási kötelezettségeinek, ott már 7l,7%-ban, valiás
talan apáik gyermekeinél pedig 76%-ban; ugyanezen esetek az anyára vonat
ikoztatva 60,1%, 68,3% és 76,2% kételkedőt eredményeztek, A szülők és a gyer
mekek vallásosságának ezt a összefüggését leülönben az Egyesült Államokhan
és Franciaországban végzett kisérletek is igazolták.

A lélektani kísérletek eredményei láttán sok probléma vetődhet fel. Leg
elsőnek az, hogy mennyire ad hű képet a kérdőíves módszer? Úgy vannak-e
összeállítva a kérdések, hogya válaszok őszintesége biztositva legyen? aztán
hogy ne sugallja a kérdés a várható választ? hogy a válasz ne pillanatnyi
hangulatot tükrözzön. hanem tartósabb lelkiállapotot? hogy az affektivltás se
pozitív se negatív irányban ne befolyásolja az intellektust, tehát a kérdések szi
nezete, fogalmazása ne keltsen egyes válaszokkal szemben szimpátíát vagy
antipátiát? Ilyen és hasonló követelményeket érvényesíteni a kérdések meg
szerkesztésében nem könnyű dolog, épp ezért külön szakirodalom foglalkozek
a kérdőíves módszer alkalmazásával. Az adott esetben pedig azt is figyelembe
(kell vennünk, hogy nem az egész belga ifjúságról, hanem csak egy részéről

kaptunk képet; az egész ifjúság képe lehet vígasztalóbb, de lehet Iehangolóbb
is. ~ közölt kép több tekintetben, de főleg a kételkedők számának növekedése
miatt elgondolkoztató, de túlzott következtetéseket ne vonjunk le belőle. A
gyermeki hit átalakulása Jelnőtt hitté sok esetben súlyos válságok útjántür
téník. Vannak, akik sohasern nőnek ki a gyermeki hitből, felnőtt korukban
is emberi tekintélyek miatt hisznek vagy nem hisznek; a többieknél az emberi
tekíntélyek idővel eltűnnek, hogy helyt adjanak Isten tekintélyének és ez a
helycsere ritkán harmóníkus, a legtöbbször kételkedést időszak beiktatódásával
megy végbe. Régebben a felnőttek világától aránylag elzártan és vallásilag
kedvező légkörben nevelteknél a tekintélyi válság kitolódott érettségi utánra.
a többieknél megjött már a kamaszkorban. Hiszen atekeintélyek válságának
lkü1önösen kedvez a karnaszkor "ambivalens" lelkívdlága, míkor is egymással
homlokegyenest ellenkező vágyak és értékelések harcolnak az ifjú tudatvilá
gában, Ezeknek a belső ellentmondásoknak vallási téren való érvényesülését.
vagyis a kételkedés ,idejének bekőszöntét régebben sokaknál késleltették a val
'lJási nevelés kedvező hatásai, Úgy látszik, ezek a késleltető tényezők ma gyen
gülnek más, siettető tényezőkkel szemben. A belgáknál 13 éven alul ~'i1Jk'a eset
ben találtak kételyeket. A 14-16 évesek kételyeinek növekvő százaléka azt
mutatja, hogy a tekintélyek megingása a hitvallásos iskolákban is korábban
következik be, mint régebben, ahogy más téren. például testmagasság és álta
lános testi fejlettség tekintetében ds gyorsabb tempót l!TIIutllJt a mai fiatalság,
rnínt a régi.

Hogyan segíthetjük a kételkedőlket a hit felé és mi~el biztosíthatjuk hitük
állandóságát? Vegyük figyelembe egyrészt azok válaszait, ~kik túljutottak ké
telyeiken, másrészt olyan tényeket, amik a kételyt előidézni szekták: rossz
példa, egyes hittételek (például a pokol teológiája) alapos ismeretének hiánya,
nem-kötelező vallási paJkorlatok erőltetése (hétköznapi szentmísehallgatás),
az erkölcsi parancsok kellő motíválásának hiánya. A családi nevelés fontos
sá,gára is kell gondolnunk, és nem utolsó sorban az Imádságra, hiszen hitünk
nemcsak értelmünk és akaratunk műve, hanem legfőképp Isten kegyelmi aján
déka. (Előd Istvánt
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AZ OLVASÚ NAPLÚJA. "Visszajössz-e, tündéridő ?" - kérdezi a költő.·

De ő maga is tudja, hogyatündéridőknem jönnek vissza; legföljebb vissza
várni lehet Oket, "sóbálvánnYá mered.ten", és hiába. Vagy esetleg újratereln
teni, egy másik, magasabb síkon, keményebb, szígorúbb anyagból.

De míg csak vár, és hiába vár, "a lélek lassan omlik össze".

Dadája csókja és az ének,
a fénybe mártott tiszta táj,
mit álmélkodva egyre nézett,
naauon. soleáig visszafáj.
Aztán az árnyék és az őszök

portestét ő is fölveszi.
Reménye vesztett és legyőzött,

és hogyha vannak könnyei,
azok szeliden hulldogálnak
és elapadnak, mintha csak
tudná, hogy végül is ledőlnek

egy sóhajtással a falak.

A vágy kialszik, mint a lámpafény. A szenvedély elnyit s lehull. Az ifjú
ság tündöklik, majd váratlanul kiég. A szerelem kihül; es az élet, "az életed
egyetlen perc alatt - s bizony megoldás nélkül is megy el ..." .

Pedig hogy ragyogott, szikrázott ez az ifjúság, ez a "fénybe mártott, tiszta
táj" harminc évvel ezelőtt. Akkor, 1936-ban jelent meg Toldalagi Pál első

kötete, a Hajnali versenyfutás. Daloló öreg harangok, harmatos kertek, meleg,
rnézízú, kalács-szagú gyerekkor. Frissen ropogó hó, világos színű váradi akva
rellek, a Püspök-út füstölgő hársaí. És félálmok rebbenő pillanatai.

Előttem asztal, tál és tiszta csésze.
Szőlő, mely kékül s néhol véreres ...
. . . Szemembe szédül felhő, fű, fa és a
lombok közötti lompos, hosszú séta ...

Fény-ámy-játékos impresszionizmus; néhol Monet képeire gondol az em-
ber, néhol Renoir-ra. Mint ennél: "hallgatni keTh most",

Hallgatni, mig árnyékot gyúr a csészén
a szőke nap. Arnyékot, fényt kever.
Oly békén alszol, mintha még. becézném
Ids arcod. Békén alszol, mint a tej,
Egy kis bogár álmos szemekkel őriz.

Nagy kontyát bontja, bontja rád .a kőris,

s nem látni már, csak hosszú lábadat.
Virágos szoknyád - távol tiszta kékség.
Megfúlnék most, ha hirtelen beszélnék,
mint búvár mélyen, lent a víz alatt.

A Hajnali versenyfutásban, utána az Im üdvözöllek vékony füzetében,
majd a negyvennyolcból való Végitélet ablaka, és ötvenhétből a Szitáló éve1c
verseiben minduntalan visszatér, makacsul s oly jellemzően, hogy kulcs
értéke van, a ,.tiszta" jelző.

Valóban "tiszta" költő. S egy másik kulcs-szó, kules-kép: mennyi kez
detben önfeledt, később görcsös és vergődő szárnyalás van ezekben a versek-
ben, mennyí szárny, szárnycsapkodás, szárnysuhogás. .

De úgy látszik, kényesebb és gyöngébb tollai voltak, semhogy a külső és
belső viharokkal meg bírt volna vívni. Eltörött a szárnya, vagy eltörték? ,,"
puszta tényt, hogy megrontottatok. - viszont tagadni céltalan. - Hazug vi
lágban és csalárd szívek - között éltem sokáig én ..."

• T()l(l~l~gi Púl : Szárnyalás. seépírodatmt Könyvkiadó. 1965.
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Betegségek következtek. és neuraszténiák; olyan pontos látlelettel, s olyan
szorongatóan szép versekkel, mint a Neuraszténia vagy a Mi ez a vad gyű

lölködés. Kórok és sebek börtönrácsai épültek a költő köré; s a költő meg a
világ közé.

Két fényképe is mintha erről árulkednék. Az egyik, ötvenhétben, a Szitáló
évek előtt fiatal férfit mutat, nyugszékben. és napfényben összehúzott szem
mel, arcán egy mcsoly emlékével; mögötte ott sejteni a "fénybe mártott.
tiszta tájat". A másik, az új kép, a Szárnyalás élén, szigorú, majdnem eluta
sító. Hová néz ez a szem? ez a költő? ez az ember? "Vad indák fonnak át,
s nézel a szenvedések - mindennapos pokoltüzeibe."

Szenvedések pokoltüzei j és hozzá a dallam lágy szárnyalása, a hajlékony
bel ronta. A hajlékonyság, simaság, a lélegzetvétel könnyedsége-s'sönnyen el
feledteti, nem egyszer elleplezi a "pokoltüzet" ; elfeledteti, nem egyszer ellep
lezi azt, hogy ez az "édes" ének egyáltalán nem édes, hanem ellenkezőleg,

nagyon is keserű forrásokból fakad. Ime egy találomra vett példa:

Köröttem a halott magány
nem nőtt, csak ott volt, mint az égen
a nap, s a börtönök falán
a láthatatlan bűn, a szégyen.
Ott volt, akár a levegő,

az élőkben a halál, és én
inogni kezdtem íngatag
öntudatom szakadékszélén.

Van ennek a versnek, van általában Toldalagi verseinek, valami mákorivos
zenéje j elringatja az embert, félálomba ejti, lágy hullámzással, azátvonások
alattomosan kúszó dallamával; mintha a zene egyenest erre szolgálna: öntu
datunk édes elkábítására, hogy ne vegyük, ne vehessük tudomásul, mlrő! is
van szó. Mert sokszor nagyon kegyetlen, nagyon véres, halálos, kétségbeci tő
dolgokról van szó. Aki nem hagyja elaitatni magát, nem enged a dallam nar
kózisának, hanem azért is nyitva tartja a szemét és lát, képről képre, megdöb
ben ettől a verstől, s attól is, milyen szakadék fölött akarják énekszóval, va
rázsfuvolaszóval átvezetni. Egy ember, a végletes magárahagyottságban, vúg
letes mezítelenségben ; az elhagyottság legmélyén, amikor a "halott" magány
már nem nő, 'csak van, "mint a nap az égen", kárhozott, vagy közönyös álla
potként. Van, lételemként, mint a levegő; egy lépéssel tovább: mint az élők

ben a halál, megdöbbentő módon szintén lételemként; olyan látomás, olyan
észlelet ez, mely a tébolyt súrolja, és súrolta mindíg is, mikor látták és ész
lelték, némely romantikusok, egy Nerval például. A lágyan ömlő, altató-zson
gító zenétől észre se venni: ez a vers, és ez a szakasz egyáltalán nem idilli
kertekbe, és idilli tájakról való, hanem onnét való, és oda illik, azzal rokon a
maga módián, ami korunk és Iíránk egyik nagy kulcs-versében, Pilinszky
János Apokrifjában testesült meg.

Sokszor jár ilyen szakadékok fölött; talán a szakadékba szédülés ellen
védekezik azzal, hogya dallam szárnyait köti vállára. A dallam míndenesetre
nem egyszer megtévesztő; az olvasó hajlandó azt hinni, engedve az első, fö
lületes benyomásnak, hogy valamiféle neó-, vagy elkésett poszt-bukolika vi
lágába került, már-már talán nem is igazi, hanem valamiféle falkárpit-kertbe.
Pedig ha ezt hiszi, nagyot téved. Toldalaginál sokszor szinte a költő ellenére,
szinte "ár ellen" dolgozva, szét kell zúznia a síma, vonzó, "édes" zenei burkot;
föl kell törnie, hogy kifejtse belőle a néha nagyon is keserű gyümölcsöt. Mín
dent megtesz, hogy álomba zsongítson, és ehhez kitűnő eszközei vannak; erő

szakkal kell ébren tartanunk magunkat; akkor kiderül, hogy olykor olyasmi
ről "énekel", varázslatosan, amiről voltaképpen csak hörögní lehetne, rémület
tel és dermedten. Zenéje majdnem ördögűzés; de csak leplezni képes a pok
lot, nem tündérkertté varázsolni. Olvassuk el például Ma azt álmodtam című

versét, Azt álmodtam, én, a beteg, hogy megint erős vagyok, napként sugárzó
szívü; - és míndezt nyomban beállítja a megszekott Toldalagi-díszletbe: "Kö-
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röttem zöld hegyek - egyenletes, szép koszorúja látszott." Mi következik?
Ugyanez a zökkenő nélküli, lágyan ömlő dallam míndvégig: mint valami idilli
pásztorének. Pedig míről van szó ? Először egy nagy valószerűséggel rögzített
lélektani - és erkölcsi - helyzetről. állapotról, egy pontos kórleletről; aztán
nem kevesebbről, mint egy összeomlásról. Megdöbbentő képekben; ha ezeket a
képeket - per absurdum - önmagukban, zene nélkül, "ábraként" szernléljük,
a legkevesebb, amit mondhatunk: hogy szürrealísták, Ez az óriáshal Bosch
képeiről is ismerős, és Salvador Dalinál sem lenne idegen. íme a két szaka
szos vers, az első négy sor híján:

Az eget, amely fáradt volt nagyon,
a jobb kezemmel tartottam, s a ballal
magamhoz vontam azokat, kiket
mindig ezerettem. Azután egy nagy hal

vagy egy haltestű felhő jött felém,
és mind nagyobb lett, egész óriási,
Félve gondoltam, hogy könyörtelen,
ragadozó száját ki fogja tátni.
Védekezésül így engedtem el
az eget, anii rám is szakadt rögtön. 
Azóta újra vonszolom magam,
s árnyam utánam vánszorog a földön.

Semmi kétség, legalábbis az előtt, aki a fölszín mögé tud és akar nézni
hogy itt szíromkehelyoen mérget nyujtanak, s édes dallammal olyasmiről val:
lanak, ami örvény és pokol és szakadék. Egy nagy emberi szenvedés, nem el
vontan, nem szimbolikusan, nem is pusztán lelki szférákban hanem a lehető

legvalóságosabban: testben, szervekben, rdegekben, kórházba~, betegágyban is.
BIzonyos naivság, vagy kegyetlenség, vagy süketség, vagy közöny kell hozzá
hogy egy költőnek, aki az élete perceit méri a szíve Iüktetésén, szemére ves~
sék, hogy a saját szíve lüktetését figyeli; hogy nem a világot nézi hanem be-
felé, magába figyel. '

Annál is inkább, mert rnihelyt lábadozik, figyel már kifelé is. Aki való
ban, nemcsak jelképesen járt a halál partjain, és minden pillanatban vissza
csúszhat erre a szakadékos vidékre, annak nem olyan könnyű megbarátkoznía
a sejtjeiből rátörő sötétség után a külső fénnyel, mínt egy vasgyúrónak, aki
hírből se hallott még lázrol, betegségről, szivszorulásról, íueglázaxról. De ez a
költő nem akar visszazuhanni , hanem óvatosan, a lábadozók megható félénk
ségével a fény és élet felé tapogatódzik; barbárságót művel, aki visszalöki.

Ott van az Egy kórlap margójára vallomása: hogy "jön néha még Öröm",
nyíló kék egek, különös fények, és "madarak szállnak kiszabadulva". Földe
rengenek reggelek, mint a teremtés hajnalán, "egész szelíd tígrísszemekkel" ; és
lassan melengetní kezd az őszi verőfény, meg az Intelem fénye: hogy "ne
legyek - se szomorú, se kétségbeesett, - inkább sétáljak még egy keveset 
s legyek derűs, legyek a szeretet."

Kétségtelen, hogy nem oldja meg a világ problémáit; de vajon minden
költőnek mindig a világ problémáit kell megoldania? Toldalagi hangja nem
kürtszó; éneke nem riadó. Valószínűleg néha egyhangú is; egyébként mintha
maga is ráúnna olykor az egyformán szép énekre és kezdené megtörni. ér
desebbé, nyersebbé tenni. Mondhatjuk rá, hogy amiről versei képet adnak,
"eltorzult élet"; de akkor elemi kötelesség azt is megkérdezni, hogy miért, és
legalább tapintattal állni meg egy emberi sors és szervezet betegségei előtt.

S a betegségből épülőt általában segiteni szokás, a mielőbbi és mínél teljesebb
gyógyulás felé, nem pedig megszidni azért, mert beteg volt, és nem látott.
sokkal távolabbra a betegszebánál. Annál is inkább, mert az, hogy beszél,
hogy szól, hogy vall, mégha betegségéről is, már féllépéssel előbbre jutás,.
már fél legyőzése a betegségnek. Egyébként pedig, vétkül lehet-e fölróni az
oboának, hogy nem harsona?
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"Visszajössz-e, tündéridó" ? Nem; a tündéridő nem jön vissza. Senkinek;
annak legkevésbé, aki előtt már kicsapódott "a végitélet ablaka. De meggyó
gyulni lehet; és ~ visszahozhatatlanul tovatűnt tavasz helyett jöhet "derűs

ősz"; nemcsak jöhet, hanem már úton is van, már talán meg is érkezett. Az
ősz, a béke, a megbékélés és az áldás:

Milyen jó így! milyen j6 ez a béke! Aldott
a forrástiszta csend. Megáldom a világot.

• • •
Vannak olykor az irodalomban rendhagyó jelenségek. Van egy-egy korban

olykor költő, aki művében is, törekvéseiben is elüt a kortárs költészet általá
nos irányától, de nem kapcsolható hozzá a közvetlenül előtte járókhoz sem;
nem folytat előző nemzedékbeli irányt, kezdeményt, s ebben a különállásban
az első pillanatra különös és meglepő. Ilyen költő Kunszery Gyula; ilyen kötet
verseinek új 'gyűjteménye.·

. Miféle költészet hát ez? Hová tartozik? Hol keressük rokonait, slődett,

talaját? Próbáljuk a választ a konkrét anyag - egy vers - elemzése útján
megkeresni; és vegyük példának a Hídépités című költeményt. így kezdődik:

Miközben méltán ünnepeljük
a Hidnak munkás hőseít,
nem árt, ha fényes példájukból
ki-ki tanulságot merít.

A vers indítása: egy jelentős napi esemény, egy híd elkészülése, a híd mun
kásainak méltatása, Nem használja föl ezt az alkalmat arra, hogy ódát írjon;
Eluard szavait használva; "nem hág eggyel magasabbra", hanem megmarad
az esemény, a napi esemény, és az eseményről beszámolás síkján; ezt már a
vers első szava is hangsúlyozza, szándékolt köznapiságával. majdnem pró
zaíságával : nem "mikor", vagy éppen a szokatlanabb s ünnepélyesebb "midőn",

hanem egyszerűen, szürkén, a napihírek, újság-beszámolók modorában: mi-
közben. .

A továbbiakban sem j.lép följebb"; a fogalmazás a maga közhelyszerű

ségében - és semmi kétség felőle: szándékos közhelyszerűségében - egyál
talán nem üt el az ilyen alkalmakra írt vezércikkek, vagy alkalmi szónoklatok
stílusától: "Méltán ünnepeljük a Híd munkás hőseit." S a folytatás, a követ
kező két sor sem "magasztosabb", de nem is "választékosabb"; nyugodtan vál
lalja a közkeletű morallzálás szólamait és laposságát: "Nem árt, ha fényes
példájukból ki-ki tanulságot rnerít." így, ha nem verssorokba tördelve, hanem
egyvégtében próza mödiára olvassuk, valóban semmi sem különbözteti meg a
prózától, mégpedig az ünnepélyességtől mentes, többé-kevésbé sablonos prózá
tól. A folytatás meg éppenséggel ilyen, egyenesen költőietlen, szinte moralizáló:
"Gondoljuk meg ..."

Mit? Hogy - természetesen adódó következtetés, akár egy hitszónok is
fölhasználhatná - mindnyájan hídépítők vagyunk; a híd életünk, a földi létet
köti össze a túlvilággal; s ebben nincs köztünk különbség, egy pályán dolgo- .
zunk mindannyian, akár szorgosan, akár ímmel-ámmal, s akár kényes lánchí
dat, akár szerény pallót készítünk. De ahol rossz az anyag, silány a munka,
az építmény egy-kettőre összedől, elnyeli az örvény; tehát olyan hidat kell
építenünk, amely "műremek" és eléri a túlsó partot.

\ ,A' gondolat: közhelyszerű, kézenfekvő. Hátborzongató giceset lehetne csi
nálni belőle, ha valaki ezt patétikussá gerjesztené. fölhangolná; a banalitás
elviselhetetlenné válnék. Itt éppen az ellenkezője történik: a banalitás igenis
meg akar maradni a banalitás síkján; sőt, a költő még hangsúlyozza is a ba
nalitást a megfelelő stiláris eszközökkel, nem utolsó sorban a köznapi hasz-

• Kunszery Gyula: Napot tü'kröző üvegcserép, Szent István Társulat. 1965.
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nálatból vett szavaik, ikd.fejezJések alkalmazásával. Tervről, kOllltár-mWlkáról,
seleitröl, nyersanyagról beszél. Művészete nem abban van, hogy fent "héjá
zik" , (ebben az esetben ez lenne a lehető legnagyobb művészi, és ízlésbeli
baklövés), henem szánt szándékkal alant száll,súrolva a földet, alig egy ujj
nyi val fölötte.

Fordítsunk egy lapot: ott a következő vers. Melegségért melegséget. Ugyan
ezt a költői "eljárást" figyelhetjük meg ott is. A bányász meleget ad azzal,
hogy szenet termel, fizessünk neki érte szeretettel: szívünk melegével, Egy
ötlet: amott az élet hídja, emitt a "melegért meleget"; ez a vers magva. S
egyben az az ujjnyi emelkedés, az a parányi "trambulin", ami a pr6zai mon
dand6t mégis verssé emeli. A "művészet" aztán főképp abban áll, hogya: vers
ezt az alig próza fölötti szintet tartani tudja, és ne röppenjen e~y arasznyival
se följebb; se az ihlet, se a nyelv magasabb régíóíba ne tévedjen, mert az itt
tüstént hamisnak, giccsesnek hatna. A szürkeség művészete ez, majdhogynem
antí-művészet. De ugyanakkor tele van célzásokkal a "művészetre" is; a költő

nem azért ír "szürkén", "köznapian", mert nem képes másként, hanem mert
nem akar másként; azzal viszont tisztában van, hogy mi a "fentebb" stílus, és
ezt gyakorta sejteti is, többnyire ir6nikusan, egy-egy alllteráci6val, lejtéssel,
kifejezéssel, néha egyenesen pastlehe-szerű kis idézetekkel utalva itt Kosztolá
nyira, amott Babitsra, illetve "költői eszközeikre".

Ma mindez meglepő. és rendhagyónak látszik. Pedig kevésbé az, mínt
gondoljuk. Voltaképpen az történt, hogy Kunszery Gyula tovább éltet egy mű

fajt, amely alól valahogy elporlott a talaj, olyannyira, hogy szinte végleg
elfújta a szél. Aki ismeri például Heltai Jenő Iíráját, meg mindazt, amíből

Heltai Iíráia fakadt és táplálkozott, nyomban tájékozottabb lesz Kunszery
Gyula múzsáiának "honossága" ~elől is. Annak a bizonyos zsurnaliszta, Urá
nak a hagyományait folytatja, amelynek jó ideig nagy keletje volt, s amely
nek a lényege költői formában, versben szólni hozzá a napi aktualításhoz,
megmutatni abban a költészet Iehetőségét; de mert ez a mindennapiban rejlő

"költészet"kézenfekvőés banális, a költő a maga napí aktualitáshoz fiíződ6

költői-erkölcsi mondandóját nyomban kissé el is ironizálja - mondandóját
épp úgy, mint a banalitás, de érvényes és igaz banalitás "mondóját", azaz ön
magát, a költöt, s a költő szerepét. 11':s ha a műfaf Heltainál régebbi képvise
lőit keressük: ílyeneket is bőven találunk; gondolhatunk például Kozma Andor
ra, akinek költői művében alighanem épp ez a lírai zsurnalizmus maradt meg
a legfrissebben, annak ellenére, hogy az az aktualitás, amelyhez ezek a gyors
kézzel és nagy rímkészséggel rótt versei kapcsolódtak, már réges-régen a
múlté, S hogy ebben a nemben is vannak a költőnek variációs Iehetőségeí,

és hogy mílyen variációs lehetőségel vannak; milyen ízeket keverhet, mílyen
utalásokkal játszhat, mílyen rím- és gondolat-közhelyek tudatos egybecsendí
tésével kelthet ötletes költői hatásokat, mintegy ódát, fílológíát, újságírást és
őszinte Iírát vegyítve, arra jó példa többek között a kötet egyik legélvezete
sebb darabja, a Tihanyi krónika (mely egyébként már címével is tudatosan

. utal erre a "modern idők krónikása", "újságírás Tinódija" Kozrnáíg, Bartók
Lajosig visszamenő hagyományára). S hogy egyszerűségében milyen közvetlen
emberi melegséggel sz6lhat, szintén szép példák tanúsítják; köztük is talán a
legegyszerűbb és legszebb az igénytelen őszinteségében valóban megható
Két fiú. (Rónay. GYÖ1'l1l1)

SZlNHAZI KRONIKA. Dosztojevszkij dramatizált regényét uA Karamazov
testvérek"-et mutatta be a Vígszínház. A regényt Milller Péter és Kapás Dezs6
alkalmazta színpadra. Többfzben foglalkoztunk már ezeken a hasábokon lJ
regénydramatizálás problémájával, a műfaj másodlagosságával és vitatható
voltával. Es· ha a változatlanul érvényesnek tartott fenntartások ,ellenére mP8t
mégis elismeréssel kell szólni "A Karamazov testvérek" adaptálóinak munká
járól, annak két oka is van. Az egyik, hogy Dosztojevszkij regényei, ,tartalmi- .
lag és ezerkezett felépitésükben is forróan drámai művek, a másik,. hogya"
két magyar adaptáló valóban a legnagyobb alázattal közeledett a regényóriáB.



1/.oz, mindenÜtt Dosztojevszkijt hagyják beszélni és nem visznek a műbe a
$zerzŐtől idegen szempontot.

A szinpadra alkalmazók egyike, Müller Péter, így vall munkájukról a
bemutató alkalmából: "Az alaptörténet három csodálatos fiatalember birkózása
önmagáért és egymásért. Mindegyikük egy-egy teljes világ. Léteznek Dimitrij
,-'Hágok, Iván és Aljosa-világok, és ezért van az, hogy minden dramatizáló a
vele rokon típusú fiú sorsát helyezi előtérbe. A francia Jacques Copeau Ivánt,
az orosz Borisz Nyikolajevícs Livanov Dimitrijt. Dosztojevszkij egy benső

óhajra Aljosát szerette volna középpontba áZZítani. Ihlete azonban túlragadta őt is;
Tegénye azt példázza, hogya három testvér szétválaszthatatlan. Amig az egyik
felszínen van, a másik kettő ezer szállal tartja őt a mélyből. Vitázva és küzdve,
de állandóan függnek egymástól. Mi ezt a teljes ,trojkát' szerettük volna szín
padra állítani."

Becsületes szándék és becsületes a megvalósítás is. Az nyHvánvaló, hogy
ennek a sokágú, az emberi lélek legnagyobb mélységeibe ásó, és ugyanakkor
legapróbb rezdüléseire is figyelő, sodró erejű éposznak szinte kimeríthetetlen
kozmoszát nem lehet három órányi dialógus ba besűríteni. Müller Péter és
Kapás Dezső azonban szerencsés kézzel emelte ki cselekményben és jellemek
ben {s a leglényegesebbet. A darab a Zoszima sztárecnél tett családi látogatás
sal kezdődik, amikor az öreg Karamazov ezt a szent papot kéri meg, hogy te
gyen igazságot a közte és a legidősebb fía, Dimitrij között támadt konfliktus
ban. Majd a Karamazov házban szef'ntanúi,vagyunk a végül tetlegességig fa
juló összecsapásnak apa és fia között. Otthonában ismerkedünk meg Katyeri
OOval és a történetben oly végzetes szerepet játszó Grusával. Megjelenik a
színpadon Dimitrij utolsó, vad, mulatós éjszakája, amelynek során apagyil
kosság vádjával letartóztatják. Majd Iván és Szmergyakov beszélgetése és végül
a bírósági tárgyalás a darab fontosabb jelenetei. A felsoroltakon kivül, film
sz.eTŰvágásban, több kisebb párbeszédes jelenet viszi tovább a cselekményt.

Aki ismeri ct könyvet, ebből a rövid vázlatból is láthatja, hogya két adap
táZó valóban szinte anatómiai pontossággal emelte ki a regény csontvázát.
A_ húst és az idegeket is a legfontosabb helyeken sikeTÜlt felrakniok rá s igy
hozzá.vetőleg helyes fogalmat kaphat a regényrőlaz is, aki nem olvasta, s még
inkább kedvet ahhoz, hogy elolvassa. És a Vigszínház előadásának talán ez a
legnagyobb érdeme. Megérezteti, hogy a viZágirodalom egyik legnagyobb re
mekműve ez a, még a dosztojevszkiji életműből is kiemelkedő regény. Meg
döbbentő biztonsággal mozog itt Dosztojevszkij az emberi lélek, a tudat és
altudat olyan mélységeiben és olyan teTÜletein, amelyeket csak félévszázaddal
utána kezdett el fölfedezni a lélektan tudománya. A darabot látva lehetetlen
ség nem újra elővenni a könyvet. S ennél nagyobb dicséretet nem is ·lehetne
mondani Müller Péter és Kapás Dezső munkájáról.

Maga az előadás, amelynek rendezője Kapáls Dezső, jó, bár kissé egyenet
len.

Csákányi Lászlónak Fjodor Karamazov szerepében csak a maszkja
jó és hiteles. Ez a rokonszenves, és a maga h,elyén (az operett világában) tehet
séges színész nem tud hiánytalanul megbirkózni az itt rászabott feladattal. Min
den tekintetben adós marad az öreg Karamazovbó( kiáradó démoni erővel.
Nagyon jó viszont a három Karamazov fiú. Dimitrijt Bitskey Tíbor alakítja
hiteles vadsággal és mély emberséggel. Latinovics Zoltán tökéletes biztonság
gal mozog az intelektuell Iván szerepében. Talán csak az utolsó tárgyaJási
jelenetben válík indokolatlanul és túlzottan öregurassá. A nagyon tehetséges
Iglódi István főiskolai hallgató hiteles Aljosa. Felejthetetlen kabinetalakitás,
és mintha a regényből lepett volna ki Dávid Kiss Ferenc Szmergyakovja. Már
színtelenebb valamivel Pécsi IZdikó és 'Szegedi Erika, Grusa, illetve Katyerina
szerepében. Zoszima sztárecet Zách János jeleníti meg hűen és rokonszenvesen.
A kisebb szerepek közül Deák Sándor rendőrfőnöke és Tomanek Nándor ügyé
sze érdemel említést.

A regény egyik csúcspontja Dimitrij dőzsölő búcsúéjszakája. A színpadon,
a loitűnő lehetőségek ellenére ez jóval laposabbra sikerült. Annál emlékezete
sebb élméntl Iván és Szmergyakov páratlan kettőse, amely viszont a Vígszín-
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ház eLőadásának leg1ciemelloodőbb jelenete. Talán még egy megjegyzés a dra
matizáláshoz.: a darab az ügyes akusztikaitTÜkkel előadott birósági ítélethir
detéssel véget ér. Dimitrij monológja ezután már semmi lényegeset nem mond
és fölösleges. Eötvös Péter kísérőzenéje stílusos, az egyszerű és ízléses dísz
letek Szinte Gábort dicsérik Kemenes Fanni jelmezei általáb(ln jók, 'csak
Gruso esetében illenek jobban a regénybeU, mint a színpadi figurához.

(Doromby Károly)

KÉPZOMűVÉSZET. A nagy műcsarnoki kiállításról. Szeptember derekán
nyilt meg az erre az alkalomra újjáépített Míicsa1'l11.oikban a X. Magyar Képző
művészeti Kiállítás, amelyet az ország felszabadulása 20. évfordulójának tisz
teletérc rendeztek-

A kiáJlJított művek szálma igen nagy, aZOnIbaII1 a rendező: Ma~nisz Aga
memnon szobrászművészmínden lehetőt megtett a többszáz kép, glI'aSka, szo
bor és plaikett minél levegősebb és maximálisan. áttekinthető elhelyezése, CSo
portosítása érdekében. A kiállítás általános színvonala elismerésre rnéltó, le:
hangolóan csekély értékű darab kevés akad, - ugyanakkor azonban igazán
lenyűgöző, ,,/kiugró" alkotásekban sem bővelkedik a tárlat. A látogató elé táruló

.összkép azonban - ismételjük - nem kedvezőtlen; a tizedik "nemzeti kiállí
tás" míndenlképpen előtte áll az előzőknek.Jelentős művészeínk legtöbbje
(lF'erenczy Béní, Chiovirii Ferenc, Krnetty, Miiháltz Pál, Szántó Piroska, Kerényi
Jenő, Bartha László stb.) képviselve van a falakon és posztamenseken. az
absztraktok és szürrealísták ki vételével ; legjobbjaiknak (Kassák, Bálint
Endre, Marly,n, Korníss Dezső, Ország Lili stb.) távoIIététősZlintén-sajnáljUK,
hiszen a valóban modern magyar képZÖiművészetrőlbeszélve,az ő rnunkássá
gUlk nem hagyiha1tó számon kívül. . .

Tartalmasságával, szellemi kísugárzásával, igaz hangjával néhány mű kd
emelkedik a tárlaton látottak ikJö~ül. E21ek közé tartozik Csernus Tibor "Nádas"
című, lidérces-babonás gyermekkort képzeteket és évszázados meséktítokzatos
bűvös hangulatát felidéző, nagy művészí biztonsággal megoldott, szuggesztív'
kompozíciója, valamint a nemzedéke legjobbjálból egyre inMbb az egész mai
magyar festészet egyik legelső mesterévé magasodé KondoT Bélának már az
augusztusí Ernst Múzeum-beli emlékezetes vkíállftáson is megcsodált "Da·rázs"
király" című reprezentatív műve, amely a középkorí festészet átszellemültségé!;
hitelesen forrasztja össze a XX. századi stílusforradalmak eredményeível. De
említhetnénk a gazdag fantáziájú, groteszk képzeletű Gross Arnold '!tiltűnó

réakarcaít is, - végigtektntve a kiállítás legkülönb fiatal alkotóm. Az idősebb

nemzedék mestereí közül Czóbel Béla áll az élen, érzelemgazdag. gyönyörű

akvarell-vtrágcsendéleteível: a nyolcvan esztendő fölött járó Czóbel mester
öt-hat pomnás munkája Paolo Picasso kdjelentését juttart;ja eszünkbe: "Sok
idő múlík el, míg az ember fiatallá válik ..." (Mennyire más a czóbeli művé

szet, mint a mai Bernáth Aurélé, amely nem ad többet egy nagyrnúltú mű

vész rutinos színfoltjainál ...) A festmények között örömünk telt még Faragó
Pál kis figurális olaifestményében, BarcsatI Jenő érett, nemes, ki~ny formá
tumú konstruktívisztíkus alkotásaiban, a különben egyenetlen Kokas Igrníé
szürke portréjáoan, a "Studi6 64" c. ,~iáJ.lításon ("Kis templom" című képén)
még Vajda Lajost kooírozö Berki Viola "Törők fürdő" című igen fínom 'fest
ményében ... A szobrászok közül a nagyori jelentős Schaár Erzsébetnek, Ká~

rolY'i Mihályról, az "őszárózsás forradalom" vezető politikus~ mintáz()tt
portréja, valamint - ugyancsak Schaártól - a "SzlYbrász murnka közben" CÍ
mü kisplasztika, Martsa István auschwitzi mártiremlékművénekkisméretű vál
tozat (a művész eddígí legértékesebb 'alIkotása az összeroskadó, meggyötört
fo~lyot ábrázoló kompozíció), Vígh Tamásnaik a modern tudományt szímoolí-.
záló figu~ája emelkedett ki, valamíert Borsos Miklósnaik Tihanyban kiállított
márvány- és kőszobraíval egyoolő kvalitású "VissZlbang" círnű - női alati;QIt
ábrázoló - mestermüve, "A balkezed míndent tud... Művedben nem lelünk
hibát", - írta Ferenczy Béniról szóló versében Told8ilagi Pál. E szép sorok
igazságát éreztük, amikor az első teremben megállottunik Ferenczy rnester
bronz :lllú-aMja előtt.
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Volt IJáQ' érdemtelen mú is a kJiáJlft1ás()[l. Néhány szoorász újaJbb munikáit
maníros áJJmodemség jellemzi. Szebényi Imre ,,1848" és Kallá Viktor "Bá~
nyász" cfmű elhibázott plasztikái a művészí őszímteséget és a mesterségbelí eré
nyeket; egym-ánt nélkülőzíík. Bakky Sándor tájtképe híjával van az önállóság
miJn!imumának,allJIlyira EgJryt utánozza a művész; Miskei László· viszont a
fiatal Picasso kubízmuselőttí, ,,Il'legroid" korszakát követi megemésztetíenüí.
Végül is azonban nem rossz szájízzel távoztunk a kiállításról, hisren 12-14
egészen kiirtűnő és két-hérom tucatnyi kubtúrált, az átlagot meghaladó fest
ménnyel, rajzzal és szeborrad vQl1t, ott találkozásunk.

* * *
.Rabinovszky Máriusz írásai. A hetven esztendővel ezelőtt szűletertt Ra

binovszky Málrmsz művészetí íro (1895-1953) válogatott tanulmányait éscik~

keit tartalmazza a Corvina kiadó "Két· kOTSzak határán' című kötete, amelyet
Dávid Katalin állított össze és látott el jegyzetekkel.

-Rabímovszky a két viiármháborúközötti ídőszalk hatalmas műveltségű, éles
ítéletű,' élvezetes stílusú műtörténésze és esztetája volt, akinek írásai fel
tétLenÜIl megétrdemelték,. hogy egyikOtri, ma már nehezen hozzáférhető folyó
iratok sá~ló lapjai'ról. a rnűvészet elméleti kérdései iránt érdeklődő mai
nemzedék kezé'be kerüljenek. Rabinovszíky egy-egy velős, színte aforisztikus
megáJllapítása sokszor többet mond terjedelmes fejtegetéseknél, hosszú elaJbo
rátumoknál: "Bár az újdonság önmagában pozitív tényező, mint fő kritérium
mégiscsak egy marad: a kvaldtés". Vagy: "Vég,értelemben mínden értelmez
hetőségen túl: az eg;yén1ség ereje dönti el a művészí alkotás értékért." 1938-ban
olyan sorokat írt le a nonéíguratív ~űvészetről, amelyek ma is teljes rnér
tékben érvényesek és megszívleíendőek: "Nem szabad eleve kijelentenünk,
!hogy az absztrekt művészet nem művészet,mert úgy jál1hatunk, mint az a
ibi..zoIIlyos egyszen paraszt, aki a zsírár-ketrec előtt hOS:S:1JÚsan kiáltott fel:
..No, ezt aztán már nem hiszem el! Engem ugyan nem fOginaJk bolonddá tar
tanti! ...-« E BOrok írójooak meggyőződése, hogy a jövőben a »tárgyias» kép
2JŐművészet meUertt aobsztraktképzőművészet - is lesz ..." (E felismeresnek az
e,gyIházmúvésze1Jre is kiterjedő igazságát Peter Metz így fogalmazta meg
"A'bstrakte Kunst und die Kilrohe" című tanulmányában: "Az absztrakt mű

vészetnek a templomépítészet terébe való behatolása történelmi tény".) Ra
bínovszky müködésének időszakáJballlmég erősek voltak a mínden új törek
vést elfojtani iigyekvő naJturalÍ2'JrIJJUS és akadémizmus hadállásai. Rabinovszky
!higgadtan arra figyeLmezteti a konzervartívm1lívészetszem1élet táborát, hogy
"az egyiptomi, az archaikus görög, a kJÍIIl!a!Í, japán, hindu, az egész közép
kpri művészet stb. megtanított ibennünlket 3Il'11a., hogya naturalizmus a mű

vészetben csak egy lehetőség, de nem a lehetőség". Elmlberi egyéniségének
rokonszenves voltát áxulja el egy-egy dlyen naplóbejegyzése: "Az egyetlen
érték, az egyetlen konstruktiv erő az életben a szeretet". Rabinovszky közel
állott - legalábbis élete utolsó pár esztendejében - a marxista szemlélet
Ihez, mégis - 1947-bein - egydlk itáliai levelében ez olvasIható: "A művészet

,forrása - Mába - transzcendens".
".raláló, szép portrékat rajzolit számos kiváló művészről, - Daumíer-tól

kezdve Cscntvéryn, Nagy Balogih Jánoson át Kanettyi,g, Szőnyi Istváníg; esz
téti'kaJi érzékenységével nem egyszerelŐlre megsejtette egy-egy művész jövő

beni fejlődéséneik útját, s az Út ·bulkJtatói,t.
RalbinovszJky Máriusz az elmúlt évtizedek egyik igen jelentős magyar mű

vészett kritikusa, esszéírója volt. ítéleteiben legtöbbször. túljutott a Csont
váryt lek.i.csmylő Fwkas Zoltán, a Czóbel ellen !ingerülten hadakozó Elek
Arttúr, a rnodem törekvéseket. úton-útfélen gáncsoló Lázár Béla vagy a Pi
eassót "d!iyattervezői mentalításúnak" nevező Bernáth Aurél nagybányai és
,;POS2;tnagybányai" normarendszerén. ígazodásán. Meg kell azonban monda
nunk: bizonyosfokú óvatosságtól. kritikusd kényelrnességtől, langyosságtól, az
egyértelmű kíállástól valótart6zJ1oodástól Rabdríovszky sem vol t míndenkor
mentes (főként ha.a merészebb kontársí törekvésekről volt szó); kritikWli
lénye, karaktere, módszere különbözött a legnagyobb magyar müvészetí teo-
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retskusokétól, képzőművészetí írókétól (Fülep Lajos, Kassák, Kállai Ernő),

akiik fenntartások és habozás nélkül vállaltáik míndazt, ámit értéIknek is
mertek fel koruk művészetében, - nem riadva vds~ annak védelmében a
heves szellemi csatározásoktól sem. (D, I.)

ZENEI JEGYZET·EK ("N a g y" h a n g ver s 6. n y e k r ő l.) A Budapesti
Zenei Hetek immár visszatérő hangversenysorozatának megnyitásaként Er
nest Ansermet ,zenekari koncertje aratott óriási sikert az Erkel-Szinházban,
Az 'Elet és Irodalomban néhány nappal a hangverseny után Thurzó Gábor
közölt ,szép, >límt emlékezést Ansermetről, aki az egész 'modern zene egyik
apostola volt a század elsőévtizedeitől elkezdve. Matematikusnak indult, 1906
és 10 között középiskolában tanította is ezt a tantárgyat. Sztravinszkij.' aján
latára azonban hamarosan Gyagilev szerződtette az Orosz Balett karmeste
réül. 1918-ban aztán megalakította ra SuÍS8e 1'omande 'kama.razenekart,mely
nek élén azóta is nagyon sok modern művet [Vitt diadalra . . . Budapesti hang
versenyén sajnos inem mutatott be jelentős 'új alkotást ,s azt is csak sajnál
hatjuk, hogy Beethoven VII. szimfóniája hel'yettnem olyan művet válasz
tott, mely századunk szellemi körképének meghatározója. Mert szép volt, sőt,

nagyon érdekes is a VII. ,szimfónia Ansermet tolmácsolásában, de mindún,.
talan Debussy [egyik Beethovenről irott kritikájára kellett gondolnunk ~ll

gatása közben. Debussy szerint Beethoven korának -rabja volt, /I előítéleteitől

ott 'semtudott szabadulni; ahol közvetlenül találkozott a természettel. Nos,
Ansermet is mintha ,némi ,előítélettel tolmácsolta volna Beethovent: túl so
"kat bízotta Jlzínekre és 'a hang-effektusokra és kevesebbet iCtzenében kifejlő

elementáris e-rőre.

A ,tengercímű Debussy-mű viszont egészen nagyvonalú tolmácsolásban
hangzott jel és kivételes élményt szerzett a hangverseny hallgatóinak. Itt az
tán valóban érzékelhettük az .európai zene fejlődésének azt la pillanatát, amí
kor (L zene, költészet és festészet egyszerre hódítja meg az objektív'val6ság
tényeit s ,egyszerre fejezi ,ki azt adekvát formában. Ansermet úgy tolmá
csolta Debussy 'szimfónikus vázlatait, mint egy festmény magyarázatát, s
úgy 'magyarázta la képet, mintha ez alapjául szolgáló költemény titkait fej
tette volna fel. S az ig,azi, egyszerre való nagy élmény csak azért maradt el,
mert laz Allami Hangversenyzenekar ,nem a ;Zegjobb diszpozícióban követte
a ,karmestel' íntéseit.

A Filmharmóniai T$Írsaság Zenekara rannál inkább jeleskedett Nyikita. de
Magaloff zenekari koncert jén. Sajnos a vezénylő Kórodi András a műsor első

számáulegy kevéssé jelentős Cherubini nyitányt választott, s m,intha a zene
kar is kifejezte volna ellenszenvét: már ,az első taktus meglehetősenszétfolyt.

Később ,sememelkeqett feljebb ae ,előadás: s ,az első szám után bizony rosz
szat sejtett a hallgatóság. Beethoven G-dúrzongoraversenye azonban olyan
tökéletes kivitelezés ben, rolyanpoétikus 'Szépséggel szólalt meg, hogy ehhez
hasonló produkcióban valóban ritkán volt részünk. Gyakran olvashatunk
manapság olyan zenekritikákat, melyekben élesen elválik a mű technikai .ki
vitelezése és mondanivalója. Magaloff bebizonyította, hogya kettő egysége
'esetén. lehet csak szó igazi 'művészetről. Igazat kellett adnunk azoknak a hoz
záértőknek, akik. a szünetben kijelentették, hogy ehhez .hasonló Beethoven"
tolmácsolást csak: egészen kivételesen lehet hallani.

Sztravinszkij Capriccioja korántsem olyan hálás darab, mint a Beethoven
versenymű. Nyikitade Magaloff azonban. talán még nagyobb várakozást kel
tett ennek műsorra túzésével, hiszen Budapesten induló szólistakar~ierje is
Sztravinszkij egyik művével kezdődött ,annak idején. S a Capriccio ráadásul
az érzelmi kifejezés lehetőségeit is bőven felcsillantja, hiszen keletkezési éve
1929, Gyagilev halálának esztendeje. Sztranvinszkij ennek (LZ évnek tavaszán
szakított atyai bm"átjával s Ida Rubinstein egyik balett-tervének megval6sí';',
tásához látott. Gyagilev nem tudott megbocsájta.ni neki, s a két jóbarlÍ't bú
csúszó nélkül vált 'el. Velencéből keltezték nem ,sokkal később azt a távira
tot, mely Gycz,gilev ,haláláról tudósította Sztranvinszkijt. A Jlzenvtele'lt' művész
teljesen összeomlott, "lelkileg újjászületett, s rmegismerte oa 'Szenvedést". Ennek
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az életérzésnek hiteles terméke ,a Capriccio, meiu 1929-es párizsi bemutatóján
nagy sikert aratott, s a modern zene érzelmi gazdagságát s új lehetőségeit iqa
zolta. (A Filmharmóniai Társaság Zenekara és Nyikita de Magaloff szinte a
bemutató forró légkörét idézte fel és óriási sikert aratott.)

Bartók Concertoja ezeknek: az új zenei lehetőségeknek legszebb megvaló
sulása, s jelentőségéhez méltó szép előadásban hangzott el Doráti Antal zene
kari hangversenyén. (Hadd jegyezzük meg, hogy ez a koncert volt a Buda
pesti Zenei Hetek legnagyobbszabású eseménye, s az érthetelenül értetlen
kritikák, reméljük, nem veszik el kiváló hazánkfia kedvét a további vendég
szereplésektő!.) Doráti Bartók hagyatékának egyik legautentikusabb sáfára,
ezért is hatott tolmácsolásának sok rmozzasuua la re1,eláció erejével. Kűlönö

sen szépen sikerültek azok a 'részletek, melyekben a Concerto magyaros in
tonációjú dallamait szólaltatta meg. Remekül épitette fel a Bartók-mű teljes
.,tablóját", laz laggoda.lom, szorongás, belső vívódás. elkeseredés és bizalom
különböző hangulatú zenei kifejeződéseit. Bartók műveit általában József
Attila költői vízióival szokták összev,etni, azonban éppen Doráti tolmácsolása
tárta föl a 'mű újabb rétegeit: elsősorban a második világháború alatti ma
gyar poézissel való rokonságait. A IV. tétel lírai epizódja például hatásosan
idézte emlékezetünkbe Radnóti utolsó nagy 'műformáját, az eclogát, amely
ugyanúgy visszautal Vergiliusra, mint Bartók a ba1'Okk zene hagyományaira.
(A Hangversenyzenekarezúttal jobb formát árult 'el, mint első hangverse
nyein, s ez nyilván Doráti betanít6 ,munkájának érdeme. A rézfúvósok ag
gasztó bizonytalankodásain azonban - úgy látszik -nem lehet egykönnyen
segiteni!)

(Az újra induló egyházzenei évad ,nehány eseménye.)
Kórusaink újra benépesültek, s minden vasárnap igen változatos egyházzenei
program várja az érdeklődőt. ,sajnos, új misékre egyelőre aligha van kilátás.
a régiek 'azonban néhol új betanulásban csendülnek fel, néhol pedig azon
igyekeznek a kórus-vezetők, hogy modernizálják a hagyományt. Más kérdés
persze, hogy ezeknek a megújulási kísérleteknek megvan-e II /,ellő alapjuk.
Vajmi .kellemetlenül hatott például az ,a jelenség, hogy egyik temv/omi kó
rusunk megcsonkítva adta elő Mozart Koronázási miséjét, .s a Benedictus té
tel önkényes húzásaival azt a gondolatot keltette, hogy az egyházzene 'ha
gyományos remekei nem tudnak beleiIleszkedni a liturgia új kereteibe. Egy
vasárnappal később pedig ugyanez a kórus botrányosan he1,enyészett előadás

ban szólaltatta meg Schubert G-dúr miséjét. Az egyházi zene ilyen és ha
sonló .lejáratása bizony fölöttébb sajnálatos jelenség... (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBOL. Az erőfeszítés míndenképpen tiszteletre méltó
aIkI~or is, ha eredménye nem éri el a kítűzött célt. John Sturges, amerikai
rendező munkáját is csaik ezen az alapon lehet és szabad megítélni.

Hemingway "Az öreg halász és a tenger" círnű kisregényét vászonra
vanni megoldhatatlan feladat, Hisren az írásmű minden cselekménye ílluszt
ráció csupán, amely egyetlen helyzetet és ezen a helyzeten keresztül egyetlen
egyéniséget magyaráz, Teszi pedig míndezt végtelenü! lecsupaszított egysze
rűséggel, sallangmentes, krdstálytíszta művészettel, szírnbollzmust kízáró rea
Iitással. Különösen ez az utóbbi döntő, hiszen eleve lehetetlenné tesz mímden
formabontást. mínden olyan lehetőséget, mely a filrn nyelvére való átülte
tésnél mankóul szelgálhatna ...

Sanrbiago, az öreg halász, regóta haddlábon áll a szerencsével. Míndenk:
elfordul tőle, csupán Manolin, karnasszá serdült egykori tamítványa tart ld
mellette malkracsul. Ez a barátság is a partra korlátozódik azonban, mert a
fiút szüleí más hajóra kényszerítik Az öreg halász egyedül vág tehát neki 'a
tengernek, hogy mégegyszer próbára tegye önmagát. A tenger látszólag hoz
zápártol, egy óriási kwdihal akad horgára, Gigászi küzdelern indul meg em
ber és hal között - végkimerülésig. Haranadnapon végre sikerül szígony
végre kapnia elűeníelét, ám a zsákmány túl nagy s ő túl messzire merészke
dett a parttól. Jönnek a oápáJk s az öreg halász hasztalan küzd velük, elra
gadják tőle a hatadrnas fogást. Lerágott csontvázat visz csak haza, társai még
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egyszer megcsodállhatják erejét és kitartását, ám rníndez nem változtat töké
letes bukásán. Egycsapásira megtört aggastyánná válik. Manolin, bár szem
beszegül szüleí akaratával s megígéri, hogy ezentúl együtt halásznak, már
ezzel sem képes új erőt adni öreg barátjának. A tanítvány és meetere kap
csolatából semmi nem marad - a gyámolítóból végkép loogyelemiloonyéren
élő gyámolított, lesz.

Sorstragédia ez az írásmű. Hőse azonban nem valami kiválasztott hérosz,
amolyan félisten, hanern egyszerű ember, akit helyzete, vagyis helytállása, a
küzdelem elfogadása tesz hőssé. Elbukik ő is, miert mánden tragikus hős, ám
bukása nem külső okok vagy események miatt következík be, hanem az élet
természetes folyamányaként, az öregség beálltával.

A tragikum tehát eleve adott. Látszólag ellentmondásos bonyodalmat
teremt ez: hiábavaló küzdelrnet, ami mégsem értelmetlen és egyértelmű bu
kást, ami azonban nem vereség. Az életet példázza ilyetén, aminek feltétlen
bukás, halál a vége, ám az életutat mégsem lehet értelmetlen hiábavalóság
nak tekinteni és éppen az adott helyzet tudatos vállalása az, ami leginkább
emberre teszi az embert.

Mint már említettük, a kisregény cselekménye Illusztráció csupán, maga
a dráma belső tájakon, egy emberi lélek világában fejlődik ki és játszódik.
Irásban ez kimondott szavak és hangtalan gondolatok ritmikus monológjaíban
nyilvánul meg. Az öreg halász ezekben a gondolati és szóbeli megnyilatko
zásaiban az élettel folytat párbeszédet, A külsö történések és álmok pedig
lépcsőfokok, amelyeken a tragédia a csúcs, a végkifejlet felé emelkedik.

John Sturges rendező talán leginkább abban tévedett, hogy az írásmű

realista hangvételét cselekményt realitásként fogta fel s úgy vélte, nincs más
feladata, mint egyszerűen lefényképezní az elbeszélést. Klhasználta tehát a
helyszín, a tenger adta vizuális lehetőségeket s úgy járt el mintha végtelenűl

aprólékos könyvülusztrátor volna, aki mínden mondatot képekkel akar kí
sérni. Ugyanígy "realizálta" az öreg halász párhuzamos monológját - a gon
dolatokat narrátorral mondatta, miáltal megszünt a párhuzam s egy eléggé
disszonáns dialógus lépett a helyébe. Betetőzte mindezt azzal, hogy a film
szerüséget azonosította a fflmtechndkával, a cápa-küzdelem jelenetében pél
dául vízalatti felvételeket alkalmazott; végiképp mellőzve ezáltal az esemé
nyek személyközpondíságát, A küzdelem ugyanis csak a halász szempontjából
döntő jelentőségű, tehát acsónakiból szemlelve s nem a víz alól, mintegy
cápa-perspektívában. Hibátlanul csak az álom-felvételek sikerültek. Csodá
latos ritmus lüktet ezekben, oly egyszerű,egyenletesütem, akár a nyugodtan
alvó ember lassú szívdobogása.

Míndez azonban nem azt jelenti, hogy Sturges műve rossz filim, értéIk
telen alkotás. Korántsem. Hatalmas képeskönyv e7i a mozídarab, élvezetes
Iapozgatnívadó, noha a néző szeme olykor már belefáradt a vizuális gyönyö
röícbe, a tenger és -HZ ég, a hullámok és a felhők egymást tullicítáló káp
rázatába. 'I'eohndlkailag tehát sdlkerült 'alkotás, feszültsége pillanatra sem
csökken, ami külön bravúr, hiszen a történet eléggé lassan halad és rengeteg
statikus elemet tartalmaz. Vászont a karnera lencséjén keresztül a néző sok
míndent más szögből lát, mírrt a könyv olvasöía, az író és mondanívalója
kissé kivül rekedt a vásznon és az olvasmány felemelő élménye, az egyér
telmű katarzis elmosódott a színorgiában s az enyhe érzelgősségben.

A szereplők közül Spencer 'I'racy, alki egyike a vászon legnagyobb jellem
színészeínek, mintha egy halványka tónussal lágyabb volna Santíagónál, a
filmbeli Manolin pedig rninbha fiatalabb, gyermekebb az olvasmány után el
képzeltnél. A kettejük csupaszív, emberi. kapcsolata is felszínesebb, érzel
gősebb, rnínt a regényben. (Bittei Lajos)

ÖSZINTE BESZÉLGETÉS A SPANYOL KATOLICIZMUSRÓL. Aimé
Bonifas, a francia evangélikusok Réforme című lapjának szerkesztője felfi
gyelt azokra a cikkekre, amelyek egy "nagy példányszámú spanyol folyóirat
ban tárgyilagos nyíltsággal szóltak a protestantizmusról, a keresztények közti
párbeszédről és a vallásszabadságról. Spanyolországi utazása során találko
zott Enrique Miret Magdalenával, a világi apostolkodás nemzeti uniójának
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fötitk~ával, az ismert közíróval. aki A világiak lelkisége című folyóirat ala
pítója, sok ci1&ének szerzöíe, és elnöke a spanyol Actio Catholica értelmiségi
szervezetének.

Milyen jelenleg a spanyol katolikus egyház helyzete? Vajon ott' is észre
vehetők-e a külőnféle áramlatok, akárcsak másutt, szerte a világon? Miret
Magdalena úgy vélí, hogy igen. Van egy haladásra fogékony nyílt irányzat
és vannak konzervatívok; vannak kifejezetten haladók és vannak radikális
integristák is. A' katolikusokat általában túlságosan befolyásolja vallásos ha
gyományaík szerkezete, de a zsinat megérttette velük, hogy ez a szerkezet
nem az egyház lényege. Es ezzel kialakult egy új lelkiség.

A gyakorló spanyol katolikusok arányát a vallásszocíográfiaí felmérések
20-25%-ra teszik. A spanyolok többsége tehát nem gyakorolja vallását, de
nem érdeklődnek az iránt sem, ami a kereszténység szellemében a lényeges.
Gyakran meg éppen csak a külsőségeket őrzik. A két évszázad óta ,Jlövekvő

spanyol antiklerikalizmus a köztársaság idején érte el csúcspontját '.és visz
szahatás volt arra a befolyásra, amit a spanyol papság tisztán világi téren
fejtett ki. A vallásellenes antiklerikalizmushoz most egy másik antiklerika
lizmus is járul, amely bírálja az egyház intézményeit, a papság bizonyos
részének alkióit és több mozdíthatatlannak tetsző hagyomány ellen irányul.
Az egészséges bírálat gyakran negatív jellegűvé válik, mert a spanyol gyak
ran türelmetlen és elkedvetlenedik az értetlenség és a nehézségek láttán.

A zsinat általános irányzata bátorítólag hatott a spanyol világiak moz
galmára, amely a kor problémáinak tudomásul vételére irányul. A tegnap
még retrográd Actio Catholica már egy valóságos élcsapat mozgalrnává lett.
Erre jellemző egy kis anekdóta. Hét-nyolc éve az ,A. C. vezetőinek gyűlése

idején "A proteszénsok .ellení harc titkársága" egy jelentést terjesztett elő és
akkor Miret Magdalena egyik barátja - látva, hogy 'komoly szóval jsernmire
sem megy - tréfából azt [avasoita: az A. C. kérje fel a kormányt, ne engedje,
hogy a protestánsoknak telefont szereljenek fel, amíg minden katolikusnak nincs

-teletonkészüléke. A javaslatot <likJJror - míndenkí komolyan vette a bizottság.
ban. Ezzel szemben ma komoly előkészítés után ugyanaz a testület egyhangú
an fogadta el azt a jelentést, amit maga Miret Magdalena terjesztett elő, és
amelyben megállapítja: az ökumenizmus el sem képzelhető, amíg a spanyol
katolikusok abba nem hagyják a protestánsok ellen folytatott hagyományos szó
harcukat és nem teremtenek velük testvéri békességet. Ez alapos változás és
nem csaik opportunizmus - jegyezte meg a spanyol közíró a protestáns lelki
pásztorral foytatott· beszélgetés során.

Mindamellett van egy irányzat, amely a vallásszabadságtól a spanyol egy
séget- félti és hevesen támadja az A. C. nyílt magatartását, amelyet a hierarchia
eltűr, de olykor kényes megbízásokkal is támogat. Miret Magdalena például
tanfolyamokat tartott papoknak a prédikáció mai követelményeiről s azokon
a híres protestáns teológusra, Karl Barth-ra is hivatkozott. Az A. C. megúju
lásának szellemével szemben álló irányzat téves - hangoztatta a katolikus
spanyol közíró -, mert Spanyolország szokásai, eszméi és tömegei szempont
jából nem tekinthető az igazi katolikus egység mintaképének. A' gyakorló
katolikusok nem kívánhatják már, hogyelőjogaik védelmében éljenek. "Hozzá
kell szoknunk ~ mondotta Miret Magdalena -, hogy Krisztus üzenetét mín
denki szabadságának a tiszteletben tartásával terjesszük, soha az önvé
delem helyzetéből, hiszen a nagy, elkereszténytelenedett tömegek így soha
nem fogadnák el az evangélium üzenetének a tanúságát. A katolíkus egység
igényét védelmezve elfelejtjük a lényeget. Mindenképp nagyon gyerekes do
log azt hinni, hogy jogszabályokkal meg lehet akadályozni a mai világ gon
dolatainak elterjedését." Ahhoz, hogy katolikus módra élhessünk, elég, ha
az állam garantálja az egyház biztonságát és szabadságát és mindenki szá
mára a helyes jogot - amint azt még XI. Pius hangoztatta. Az egyháznák
alázatosan meg kell elégednie azokkal a szabadságjogokkal, amelyeket az
állam többi polgárainak és más valláscsoportoknak is biztosít.

Ebben a szellemben a nyílt katolikusok örömmel fogadják a protestánsok
ügyében előkészített állami statutum kihirdetését és 'attól mind a pasztorá-
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eió, mind a papnevelés terén eredményt várnak. Spanyolországban hozzá kell
szokni a nyílt párbeszédhez, és ez csak a beszélgetőtárs legteljesebb tisztele
tével képzelhető el. Persze nem könnyű ez a spanyoloknak, nem szoktak még
hozzá. Azt hiszik - legalább is az altudatukban -, hogy az igazság egyedűli

birtokosai, de már Bossuet megmondotta: nem az egyén, hanem egyházunk
egyetemessége csalhatatlan.

A beszélgetés végén Aimé Bonifas megkérdezte, vajon mit szélnának a
spanyol katolikusok ahhoz, hogy az evangélikusok az egyház igazi katolící
tásának újra-felfedezését szeretnék remélni a párbeszédtől, túl a latinitás és
és a római [ogásziasság elmeszesedett rétegein, mivel ők Lutherrel hiszik,
hogya "Szentlélek megtart minket az igaz hit egységében, az egyházban, ame
lyet napról napra egybegyűjt", és vajon a spanyol lélek nem marad-e aller
giásan érzékeny a protestantizmussal szemben, amely ..:.... mondják - nem
alkalmazkodott hozzá.

"A spanyol lélek összetett - hangzott a válasz. - Nekünk van némely
hagyományunk, de a kereszténységtől teljesen idegen hagyományokat is le
hetne találni köztünk: nyolc évszázad arab megszállása folyamán mí gyakor
latilag a muzulmán vallás keretei közt éltünk, ám az akkori muzulmánok
spanyol lelke még mindíg spanyol lélek volt! Manapság bizonyos érzelmi
töltés nem igen kedvező a protestantizmus pozitív elemei szmára, Mindamel
lett Spanyolországban van egy katolikus hagyomány, amely nagyon hasonló
ahhoz, amit a protestantizmus kísérel meg az életbe átültetni, ez pedig Eras
mus szelleme. Erasmus megkísérelte az egyház egész jogi és eszmei szerke
zetét lelkileg megújítani. Erasmus tana, bár az' inquisitio erélyesen küzdött
ellene, számos spanyol gondolkodó és egyházi tisztségviselő közt terjedt el.
A protestantizmus szomiúsága a megtísztulásra, az egyszerűsödésre, bizalmat
lansága a tisztán emberi eszközökkel szemben hasonló áramlatra talált Spa
nyolországban is és ezt legjobban Avilai Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent

. János, Szent Jerónimo, Szevillai Szent Izidor nevével lehet érzékeltetní, Gon
dolok mindarra, ami hasznára lehet párbeszédünknek, így Keresztes Szent
János alapvető gondolatainak a tanulmányozására. Az ő egész mísztíkája
magára a hitre épült, nem pedig annyi más misztikus megszokott tévedéseire;
az "én" pusztán lelki vagy érzéki reakcióira. O volt az, aki a legkönyörtele-

. nebbül bírálta míndazt, ami külsőség, nem pedig lényeg a katolikus egyház
ban. Mindez gyorsan megláttatná velünk, hogy van a mi katolicizmusunkban
olyan irányulás, ami nem csupán babonaság és népies felületesség. És így
nemsokára találkozhatnánk Krisztus misztéríumában." (Szigeti Endre)

BORNEMISZA PÉTER ÉNEKESKÖNYVE. Az Akadémiai Kiadó jóvoltá
ból míntaszerű kiadásban kaphattuk kézbe ennek a nagy protestáns prédiká
tornak jelentős művét.! Fakszimile-kiadás, tehát tulajdonképpen tudományos
szempontból a legmegfelelőbb, bár persze ezért nehezebben olvasható a· négy
száz éves helyesírás és nyelvezet miatt. Kitűnő értekezést csatolt hózzá a ki
adó Kovács Sándor Iván tollából.

Rokonszenves, igazságáért míndhalálíg küzdő ember alkotása a mű. A ta
nulmányíró érdeme, hogy ezt az érdekes életet közelebb hozta korunkhoz. Bor
nemisza Pesten született 1535-ben és hat évig háborítatlanul élhetett családja
körében. Mikor azután Pompás Szulejmán szultán elfoglalta Budát, a kisfiú
szép gyermekkorának vége szakadt. Szűleí alighanem városi patricusok vol.
tak, Bormemísza csak annyit jegyez meg róluk, hogy a török "semmivé tette"
őket. Arvaságában a Felső-Tisza vidékére jutott, ahol korán megismerkedett
a nélkülözésekkel és kalandokkal. Itt töltötte serdülőkorának éveit és itt ke
rült először összeütközésbe a hatósággal is, mint később annyiszor életében.
Bornemisza a még szígorúan el nem választott protestanti:mnú5 alakja, luthe-

1 Bornemisza Péter, Enekek három rendben. Detrekő 1582; A kisérő tanulmányt írta
KoVács Sándor Iván. A fakszimile szöveget gondozta Varjas Béla, 1964. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Irodalomtörténet! Intézete (Bibliotheca Hungarica Antiqua VI.~

CCLXXXIII. fol. 47 pag.)
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ránus iTánY;ban, teháJt a vég,i szokásokbél többet .tartott meg, de egyetértően
mínden hitújftóval, mélyen elítélte a IlOOzépkor végén tényíeg betegesen elfajult
képtiszteletet.

Igy esík meg 17-18 éves korában kassai kalandja is. A fiú éjnek évad
jálnfelkereste Feledi Lestár városi lkiapitányt, és "aJIlgyal orcájálban ... titkon
önmagába bálványozásért megfeddette". A megijedt és feldühödött úr peddg
buzógánnyal vett elégtételt magának és 'a fiút tömlöcbe vetette; a "bálválnyo
zás" a feszület előtt való imádkozás volt. Kovács Sándor Iván feltevése szerint
a kassad kaland utáln Sárvárra szökött 'börtönéből és ott tareózkodott Nádasdy
Tamás udvarában, 1553-'-57 lközött. Itt élt együet Tinódy Lantos Sebestyénnel.
tanúja lehetett halálának

1557 ,tavaszát és nyaI1áJt Itáliában töltötte, az év őszén pedig felvették a
oéesí egyetemre, ahol 1559-ig tanult, Közben Wittenlberl?iben is megfordult s a
következő háromesztendőben 1. Ferdinánd udvarában a kancellária íródeákja
volt.

Elete fordulópontja 1564aben következett be: hosszú tusakodás után elha
tározta, hogy prédikátor lesz. Balassi Bálint nevelője is volt egyúttal Balassi
János zólyomi várában, ahol 1570-ig maradt. Sokakkal ismerkedhetett meg,
paptársai tisztelték, sok éneket gyűjtött, maga is írt vallásos énekeket, állan
dóan készíti élete végén kiadott posti11áit. Nyomdát szerez és kalendáríumot,
katekizmust nyomtat. A legtermékenyebb költői évek ezek, ebben a várban
írta majdnem mínden énekét.

Szép mezővárosbaUl:erül, Sernptérre, Balassi Jálnos Lengyelországba történt
menekülése utáln. Innen hadakozott tollával, vttadrataával 'a kezdődő katolikus
restauráció -vezérével, Telegdi Mi!klós püspökkel, itt lett ö maga protestáns
püspök, akJkoriban"latinra fordítva "sup~rd'll1toodens". De voltak, akJik nem
tisztelték öt, nem azért, .rníntha erre méltatlan Iett volna, hamern azért, mert
préd!1kátorhoz méltó módon nem tett lakatot a szájára és az urak bűneit, kü
lönösen szociális gaztetteiket keményen szóvá tette. Ilyen stílusú beszédeket
mondott, rnínt Postilláíban olvashatjuk: "Tanulják meg az, nyúzó, fosztó urak,
nemesek, tiszttartök és egyebek, enínt járnak végére, kik jobbágyit sokképpen
megterhelüc: munkálkodásokkal, sokféle <hi.tvány marhának, hitvány heréngnek,
arága olajnak, hitvány bornak, hitvány sernek, férges sajtnak. halnak reájok
Osztásával és egyéb álnok fosztogatással", Efajta prédikátom nem voltaIk haj
landók eltűrni és Bornemíszát elűzték a városból. Keserűen írja egy bejegy
zésben, mílyen kegyetlen volt 'ez a ,~itelepítés: "Hideg, fagyos esőbe, fél esz
tendős két :kó.csi[lY szoptatós gyernnekcséimmel, cselédestül (= családostól)
űzettem ki én is oly városból, kinek hat esztendeig híven szolgáltam". Okát
ds megmondja: "Arert, hogy nem- ikedve7..hettem senkinek az bűnők megfed
désében. kiben minémó főemberek, u~Ul:, nemesek, hizelkedő prédikátorok
voltak részesek."

Kalandos, hányatott élet vobt Bornemíszáé, ötven éves korában, 1585-ben
halt meg, Három esztendővel előtte adta ki hatalmas művéi: 1!;nekek három
rendben. Detrekő várában volt ekkor és saját nyomdájában, a század magyar
srolffig.áJhoz híven adta lkii művét, Kovács Sándor Iván azt írja róla, hogy mél
ron tetőzi be Bornemisza munkásságát, "felépítésé11ek és f<lÍr'rásalÍ.nak... vizs
gálata során sajátos keresztmetszetben tárul fel előttünk az író életének mánden
fontos eseménye." A három ",re[ld", azaz részközül az első "oly énekeket taet,
Jd1kkel a ikeresztyéni gyülekezetben prédskácíó halláshoz készülünk", A temp
lomi ísterstísztelethez szolgáló riépénekanyagot találjuk ebben a részben, Erek
rövid dicséretek, a második részben jmár hosszabbak "vagy;nak: az szeritírás
im:tési és magyarázatai, szerínt, kik prédikációk gyáránt (l) oktatnak," A har
madik részben "esaUl: Históriálk vagynak, az biblfából az Istennek sok külőmb

Ik.ül-ömb drágacselekedetei-ről ikisredetltek." Bibliai históriás énekek ezek, hét
szerzö alkotásai.

Az Énekek három. rendben célja az volit, 'hogy a prédikátorok sa hívek
részére rendelkezésre álljon megfelelő magyar nyelvü énekanyag. tehát isten
tiszteleti énekek és zsoltárok, de amellett még a vallás tanrítását is célozták
oktató tarsköltemények közlésével. a lbiibliia népszerűsítésére peddg 1b1bliás éne-
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kek alkotásával. Ilyen epikus jellegű hístóríás' énekek, néha 1Ilag'ySn hosszúak,
rendkívülí népszerűségnek örvendtek. Helyesen emeli Iki Kovács Sándor Iván,
hogy éppen Bornemisza oldotta meg először koneepcíózusan ezzel a magén
áJh~tat sa házijközös ájtatosság kérdését.

Ugyancsak ő rnondja ki, hogy Bornemisza doönyve nemcsak jelentőségIben,

terjedelemben is felü1múljaaz összes nyorntatott vénekeskönyveket, összesen
276 éneket, hoz. Gyűjteményes jellege nyilvánvaló, senkisem állított sok év
gyűitése uaán ennyit össze. Bornemisza szorgalmának köszönhető, hogy a XVI.
század protestáns énekanyagából crendkívül értékes darabok, CSaIk az ő gyűj

téséből dsrneretesek. így például Huszár Gál prédilkátor énekeiből egy egész
gyűjteményre valót csak Bornemísza könyve révén ismerünk, rnímtahogyan
a vakmerő Bonnemísza rnentette ki kassai rabságából Huszár'Gál személyét is.

Rá szerétnék még mutatní Bomemíszával kapcsolatban egy általános ér
vénvü jelenségre. A ~u.ta\tás édes-keveset fordult népraizí, elsősorban vallás!
néprajzi szempontból a korai hitújítók felé. Nincs rendszeresen felkutatva és
közzétéve, amit vallási foliklore és Iiturgíatörténetí szempontból a prédikátorok
hitvitázó, hitszónoklati és énekes könyveiben találni lehetne, mint ahogyan
feldolgozatlanok ebből a szempontból a !középkori magyar hitszónokok, Te
mesvári Pelbárt, Laskai Ozsvát stlb. latinnyeívű beszédei is.

Meglepő. hogy rövid vizsgálat után is rnennyít lelhetiinik az említett anyag
ból! Természetesen a rnise, a hitújítás botrányköve. jelentős szerepet kap a
Bornemisza-gyűjteményben. Olvasható a többször emlegetett népies argumen
tum cis, hogy ez a név nem szerepel a bibliában: "Az mísének neve síncs sehol
írásban, - de az pápáJk foltozgattyálk csaik gondolattyokban - nagy hasznos
volt, mert jól laktak az papok az torban" (fol. CXCII Mb.) Rítusát is ki
fogásolják, különösen a sok keresztvetést, amit agót:iJkus Ikor hozott' be a
XII-XIII. században s ami akkor, különösen, ha elsietve végezték, Illem tet
szett, mert .,az mísécskéd, az kit mondasz sok kereszt hányással. annyit hasz
nál, mennyit Judás az vég-vacsorával" (fol. CXCIII). A halottaikért való imád
ságota hitújítás elvetette, tehát a halottakért mondott rnísét is, az semm
"mint csak hitetlenség" (fol. CXCII b.). A !középlkoralkonyán rengeteg volt
a visszaélés, a Tridenti zsinat dekrétumot közölt a misékkel történt vissza
élésekről. Nem csoda tehát, ha 'kemény szavakat találunk az idevágó énekeIk
ben:

De nagy jót tőn az Úr Isten széles ez világgal,
Megjelenté, hogya pápa él nagy áhwkságval.
Kereskedik az misével, mint Judás Krisztusval. (fol. CXIII).

A kehely, azaz a szent vér vétele a XIV. század óta el nem múló nesztal
gia volt, a Trddenti zsinat egy időre meg is engedte em is, de ezt előre nem
tudha.tták, ezért vádolják a pápát, hogy "bölcsebbnek KrisztuSl1'lál magadat
alatod (= véled), Krísztus vérét a köznéptől. mínt lopó megtíbtod" (fol. CXCII.
b.),

Természetesen a latin nyelv használata míatt is fölemelik a szót, Bár a
zsinat nem hozott elvi, azaz dogmatikus jellegű tilalmat, hosszas vitálk után
mégis a szoros latin nyelv mellett döntöttek, és csak a II. Vatikáni zsinat tette
meg, arnit már a XVI. században meg kellett volna tenni. A katolíkus igy
akkoriban "csaik Deákul beszéltet Istenvel. sem Zsidóul, sem Görögül, sem
Rá~ZiUI nem hagyod," minfua bizony "talámtán az Isten nem tud mínden nyelv
vel" (fol. CXCIII).

A lassaniként megszűnő zsolozsmáról is történik emlékező 1tif~s, mert
"nem Ikell az Istennelk ti zsolozsmátok, míse mondástok, és kiáltástok" (fol.
CXCV). A szentségek kiszolgáltatásánál használt nagyon ősi szokások is értel
metlennek tűntek a XVI. században, a sok jelképes cselekedet, Ezért alke
mény szó:

Az mit kéL'ánsz keresztségre, az csak apró csufság,
Olajt és sót nyalat, gyertyát és fehér korozsmát,
Megtagadod az Credonak ezzel minden ágát. (fol. CXCIl b.).
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·Az eu:karisztiának tiszteletét ,elvből vetették el, ezt is szóvá tették többszörr
például:

Nagy sokképpen az szentséget tisztelni akarod,
Am úrnapján az utzákon tétova hordozod,
Kalitkába bérekesztedimáttatni hagyod. (fol. CXCIIl).

Mindenféle jelképes szokás, vagy cselekedet: "Nagy ihdtetlenség" míndez,
például szentelt víztől vagyis ,,sós VÍztől tarttyuk bünnek bocsánattyát, olar
elvesai szívünk álnokságát" (fol. CLXXXIX).

A szentek tiszteletéről, a búcsújárásokról sok szó esik, annyira rnély gyö
kerei voltak az európai, de a magyar folkloreban is, hogy nem lehetett egy
kettőre megszüntetní ezeket a szokásokat. A hitújító'k könyveiben még sok
adatot találhatnánk a középkorvégí magyar népi áhitat formáiról. Egy sereg
szentet ismerhetünk meg, akiket akkoriban tíseteltek, mint foglalkozások vé
dőszentjét, különleges patrónusokat. "Tisztet osztottunk a megholt szenteknek",
mondja az "Emberi szerzésről" szólö tanító ének a régi, még katolíkus múltra
visszaemlékezve. Szent Péternek "porkolábságot adtunk," KOZJrnJát és Szent
Demjént "beteghöz látónak", Szent Apalínát" (Apollonia) "fog-gyógyítónak"
osztották, "Szent Keterinát" mesternek és tanítónak tették. December 26-&kán
Szent István első vértanú napján, karácsony másnapján századokon át szoká
sos volt a lóáldás, nálunk is nyilván mert az ének említi, hogy eza Szent Ist
ván "az mi lovunkat szerencséssé tötte", 1. Orbán pápa napja, május 25. az
utolsó "fagyos szent," földmives tapasztalat szerínt gyalkran várható e nap
körül fagy, ezért gyakori az európai és a magyar folkloreban a fogadott rníse
ezen a napon, szőlőhegyben az Orbán-kápolna, Orbán-körmenet. Könyvünkben
egy nyilván felsőtiszavidéki szokás nyomát észlelhetjü:kezzel kapcsolatban:

Trinck Urbán, sokszor részegségben mondjá,k,
Bornak bőséget mert átüle várják.
Egérüzánek Kukukíllát mondgyák. (fol. CLXXXIX b.).

Tudvalevően ezt az éneket 1542-ben SZkhárosi Horváth András szerezte,
ailti. még nagyon jól ismerte a katolikus népszokásokat. Kukukilla rejtélyes
szent, szerepel Kukakille vagy Kukakabilla néven, nem tudunk róla semmit,
a középkor végén tisztára babonás segítségül hívás volt ez. Ugyanebben az
énelkben Szent Miklóst a "révészek istenének" mondja a felháborodott prédi
kátor, a halászok is tale várnak szerenesés halászatot és "ha nincs szerencsé
jek, szent Miklósnak akkor nem adnak keszeget." A pásztorságot Szent Antal
nak adják, ha kinek elveszik disznaja-malaca, faI'lkas-veszedelem ellen pedig
Szent Balázst hívja.

A szentek sírjaihoz való zarándokhelyeket is megismerhetjük. Külföldön
1540 körül meatek magyárok búcsújárásra. "Futunk Rómában, Boldogasszony
'hoz Coloniába (Kölnbe), onnét a nagy Agba (= Aachenbe), belesós (búcsús)
helyekre a szent Jakabhoz- Compostellába." Akinek pedig nem lehet külország-

, ba rr.enni,taIá1 itthon is helyeket:

Az kinek nincsen annyi költsége, menjen. csak Bátára,
Avagy Kassára, avagy Váraddá, avagy csak Darnóra,
De hol tanita minket az Krisztus ez fassangozásra. (fol. CLXXXVII b.).

Az ereklye kultusz népi, nagyon elterjedt szokása ellen is sokat kellett
küzdeni. Allt még a váradi fényes oltár, Szent László skja,~örüle "papok
kerengenek," sok fényes gyertyát gyujtanak. s ezel az Urtstent "vaJ,"nak alít
ják." Hermáját messze földről fölkeresik: "LászlÓ' fejét td imádjátok, szépen
ezüstbe foglaltátok." Aki pedig utra indul, az a három királyhoz fordul, tőlök

kér -segítséget, nyakában pedig "bolcsós ereklye" függ.
Mennyi míndent találhatunk az egyházi évről, mint maradványt vagy a

régmúltból való emlékezést! Karácsonykor még emlékeznek a prédikátorok
arra, hogy a "pápa szerzése: nagy karácsony előtt agyaras miséíe", "agyaras"

700



nyilván elferdítése az "araJllyas mísének", misSa aurea néven ugyanis szokás
volt december 17~től karácsonyig Szűz Mária tiszteletére ünnepélyes mísét
rnondatní. Az egész Európában meglévő népszokást, a szalmahíntést .a lakás
ban a betlehemi istálló emlékéve is mmt valami "pápai csú4ágot" tartja
nyilván:

Csufságával pápa ezt mind elmulattya,
Csak szalmahintésre akkor vagyon gondja,
Sok Mise mondással az Istent csufolja. (fol. CC).

A "Pápa" azaz követői, a pápisták, karácsony után sokféle népi szentel
ménynek örvendhettek: Szent István n'apján, a "pápa zalbot szentel, az Szend:
János napján jó borokat szentel," és hozzáfűz valamit, aminek emlékét nem
ismerjüik az európai Iiturgíatörténetben, de hazánloban találtam szentelményt
erröl hi: a pápa még "Aprószentek napján nagy sok vesszőt szentel," A de
oember 28-ilki aprószentek napján valóban egészen korunkig szokás volt, I:).ogy
gyermekek friss vesszőkkel csapdosták meg jó egészséget kívánva, a felnőtte

ket; én két írásos .középkorvégí latin szentelményt találtam a vesszők meg
áldására.

Népszokást vélnek liturgiának a prédikátorolk a farsa~goí'Jásban is:

"A C3uf ínnepről, farsangról szólok,
Mennyi sok bolondság ott vagyon, tudjátok ...
Senki ne féllyen akkor részegségtül,
Gonosz gyilkosságtul, fertelmes élettül." (fol. CC).

Megemlegetik a régi középkoní szokásokat, mint elítélendő dolgokat. Fel
háoytorgatják nagypénteken "a tőke imádását", azaz a Krisztus keresztje előtt

térdhajtást. azt, hogy "bálvány imádásra a föld népét hajtod"; még azt is,
hogy az ,,szent testet rekesztik írott Ofestett) koporsóba." Helytelenítik azt is,
hogy miért nem szólnak a harangok, imíért oltják el a gyertyákat a délutáni
veternyén egymás után a nagyhéten és rníért nem mondhatják a papok e szent
három napon a Gloria Patrit. Mint régi egy.kori szokást emlegetik a feltáma
dási szertartást húsvétkor, "amikor az !koporsó körriyül kerengve hazudtunk",
utána pedig "szenteltnek alitjuk" a sós (= szentelt) vizel meghintett "disznó
sol doct" (sookát) és neki "innepet szentelünk." Sok mindent lehet még találnd
ebben a kiadásban, valóban érdemes volt 'kiadni múltunk értékes emlékét.

(Radó PoUkárpl

MESTERSÉGES KűLVILAG: A FITOTRON. Köztudomású, hogy mihél
eredményesebben hatol a tudománya dolgok lényegébe, annál nehezebbé válik
a kísérletezés. A kutatók egyre finomabb struktúrákat vizsgálnak, s ezeknél
a kisérleti körűlmények szerepe is folyvást nagyobb. Mind nehezebb olyan kí
sérletí körülményeket teremteni, amelyeket atnegfigyelő teljesen ismerés
tetszése szerínt módosíthat is. Annak idején aránylag egyszerű eszközökkel
vizsgálhatták például a nehézségi erőt, mível a jelenség szempontjáböl ' fontos
kísérleti körülményeket (az inga hossza, tömege és a többíjkönnyen változtat
hatták. A mai atomfizikai kutatásokhoz viszont igen bonyolult feladat a meg
felelő körűlmények előállítása._Hatalmas gyorsítók, atomreaktorok, ciklotronok
teremtik meg azt a mesterséges környezetet, amelyben a fizikai jelenségek
pontosan irányított, meghatározott körűlmények között figyelemmel kísérhe
ták, minthogy ebben a környezetben a ,,külső világ" tényezőrt úgyszólván tet
szés szerint módosítaní lehet, az egyes hatások okait is lényegesen könnyebb
meghatározni. A kísérleti adataik alapján matematikailag pontosan megfogal
mozott válaszok adhatök.

A biológiai, tehát a növény- állatélettani kutatásban a nemcsak mínőségi

leg, hanem mennyíségileg is hasonlóképpen pontos eredményekre vezető möd
szerek még nem alakultak ki. Itt a törvényszerűségek matematikai alakban
való kifejezése egyébként is sokkal bonyolultabb, mint a fizikai törvénysze-
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ríiségElké. A kutatók nagyon sokáig nem is törekedtek a mennyíségíleg is pon
tos meghatározésokra, mert ez majdnem lehetetlennek tűnt. A változók nagy
száma és matematikailag nehezen megfogalmazható volta miatt ugyanis a kí
sérletek 'pontos környezetét sem tudták j.kézben tartani". Csak a technika leg..
újabb fejlődése nyomán gondolhatunk erre. .

A növényélettani kutatások egyik sokat igérő új technikai eszköze a
fitotron. Mesterséges fénnyel, hómérséklettel, páratartalommal működő kisér
leti növénytermesztő kamra, illetőleg csarnok ez. Ahogy a fizikai vizsgálatok
nál ciklotronban vagy más gyorsítóban megteremtik a vizsgálathoz szükséges
mesterséges környezetet, a növényélettani méréseknél a fitotron szelgáltatja a
mesterséges külső világot. Úgy is mondhatnók: a fitotron pótolja a természet
bonyolult összetevőit. A fitotron útján minden külső adatot ismernek és ellen
őriznek, a kísérlet tehát teljesen egyértelművé válik II az eredményeket pon
tosan meghatározott okokra vezethetik vissza.

A fitotron gondolata 1925 körül merült fel először, az akkori berendezés
azonban csak a hömérsékletet állította be elég pontos értékre, a többi külső

körülményt maga az élő természet nyújtotta. Az első modern fitotron Pasa
denaban készült el 1950-ben. Majd 1953-ban Franciaországban kezdtek hozzá
egy fitotron elkészítéséhez. Ez a fitotron most készült el Gif-sur-Yvette-ben.
Mint Gildas Beauctiesne írja az Etudes által közreadott cikkében, nyolc terrné
szetes világítású és tizenkét mesterséges világítású helyiségből áll. Egy-egy
terem alapterülete körülbelül 27 négyzetméter, magassága 3 méter, A mcster
séges világítást helyiségenként 256 fénycső és 660 izzólámpa szelgáltatja. f,gy
nemcsak a világítás erősségét és periodicitását tudják változtatni, hanem a
fény spektrurnát is. A világítótesteket fényáteresztő réteg választja el a helyi
ségtöl, és mesterséges szél szállítja el az általuk keltett hőmennyiséget. A kli
maberendezés -15 0 és + 45° között 'egytized fok pontossággal állítja be a
hőmérsékletet. Igen lényeges dolog, hogy a hőmérséklet megváltozásának se
bessége is pontosan beállítható. A páratartalom pedig egy-két százalék pon
tossággal közelítt jneg a beállított értéket. Mindezeket a tényezőket egymástól
függetlenül lehet változtatni. Hatalmas energia-mennyiség szükséges a rend
~ üzemeltetéséhez: 3,000 kilowattóra. (Összehasonlításul érdemes megemlí
teni, Wgy a bánhidai erőmű teljesítménye 110,000 kilowattóra.) Az építkezés
15 millió frankba került, a fenntartás évi 1 millió frankba.

Az új berendezéssel dolgozó tudósok igen szerteágazó kísérleteket folytat
nak. A fitotron körül genetikai, enzimológiai, biokémiai, hídrobíológíaí s egyéb
laboratóriumok sora alakult, amelyek mind kapcsolatban vannak vele. A kí
sérletí telepen már most hétszáznál több kutató és segédszernélyzetí tag fog
lalatoskodik. Folyamatosan vizsgálják a napi és az évszaki hőmérséklet perio
dicitásának a növényekre tett hatását. A gabonafélékkel az úgynevezett "ta
vasziasításí" kísérleteket végzik. Igen fontosak azok a kísérletek, amelyekkel
a terméshozamok növelésének lehetőségeit vizsgálják. A fitotronok és a velük
kapcsolatos kutatások így minden biwnnyal jelentős tényezői lesznek annak
a küzdelemnek, amelyet a tudomány azémberiség megfelelő élelemellátásáért
vív. . (Kovács István)

EGY ÉRDEKES XVIII. SZAZADl VITAIRAT. Amióta a második vatikáni
zsinat megkezdődött, az ökuménikus szempontok nemcsak a Szent Péter-bazí
lika ülésteremmé alakított főhajójában kerültek előtérbe, hanem úgyszólván
az egész keresztény világ "levegőjében vannak". Érthető tehát a kíváncslság,
ami elfogott, amíkor a Weszprémi-féle XVIII. századbeli bibliográfia egyik
kötetének a fordítása közben a következő könyvcímen akadt meg a szemem:
Modesta disquisitio; num in philosophia, eadem doctrinae capita tractari,. et

-st,c eadem phílosophia, quoad omnes eius partes, in scholis, gymnasiis, et aca
demiis Romano-Catholicis, Augustanis, ac Rejormatis; salua religione doceri
possit ? (Magyarul: Szerény vizsgálódás, vajon a vallási meggyőződés megha
~gyása mellett lehet-e a bölcseletben ugyanazokat a tantételeket, s így mánden
. részében ugyanazt a bölcseletet tanítani a római katolíkus, ágostai hitvallású
és református iskolákban, gtrrmáziumokban és akadérniákon ?) Egyik tudomá-
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llYOlS könyvtárunkban sikerült is erre a könyvre ráakadnom. 1785-ben Bécsben
nyomtatták Nemes Kurzbek József betűivel, 68 lapon, 12x21 cm rnéretűre.

Hogy tiszteletpéldányról van szó, azt a címlap alján elfeketedett kézírás bizo
nyítja: "Illustrissimis ac Magnificis Dominis Comitibus Ladíslao et Stephano
de Teleky offert Auctor Víen. Austr. 28. Febr. 1785." Ez az "auctor" pedig
Hatvani István.

A könyv tartalma természetesen nem felelt meg ökuménikus várakozá
saímnak, amin a korviszonyok ismeretében nem is csodálkozhattam. AIDint
L6sy-Schmidt Ede kiváló Hatvani-életrajza alapján Hatvani Istvánnak (1718
1786), a "magyar Faustnak", egyszemélyben református papnak, orvosnak és
matematika-fizika professzornak, a debreceni kollégium híres tanárának az
életével foglalkozni kezdtem, egyre világosabban rajzolódott ki előttem alakja
és szerepe a XVIII. század magyar történelmében. Arra azonban hiába ke
restem választ, milyen körülményele késztették őt ennek a kis vitairatnak a
megírására. Hiszen Weszprémi említett bibliográfiai adatán .kívül Szinnyei
József többkötetes műve (Magyar Irók élete és munkái) IV. kötetének 506.
lapján is csak szárazon felsorolja Hatvani kilencedik könyveként. Egyébként
tudomásom szerint a könyvvel tudományosan még senki sem foglalkozott.

Mivel iskolaügyi kérdésről van szó, azon a nyomon kellett elíndulnom,
melyet életrajzai említenek, hogy ti. Domokos Lajos debreceni .főbíróval együtt
tiltakozó küldöttségben járt el az 1777-ben rendeleti úton életbe léptetett
Ratio educationis azon intézkedései ellen, amelyeket a reformátusok, magukr-a
nézve sérelmesnek tartottak. A protestánsok általában legfőképpen azt sérelmez
ték, hogy iskoláikat az újonnan szervezett tankeruletek hatáskörébe utalták.
úgyhogy az állami felügyeleti jogot felettük katolikus vallású állami főigaz

gatók gyakorolták. 'I'iltakozásuk nem járt sikerrel, a református iskolák és
magasabbfokú tanintézetek nem kaptak szervezetí különállást,

Sejthető, hogy az olyan elme, msnt Hatvanié, nem nyugodott bele a ,bal-'
síkerbe, hanem más érveket keresett. Idézett "szerény vízsgálódásának' mínd-

, járt az előszavában-megállapítja, hogy a "hittudósok sokat kölcsönöztek a böl
csektől, ... sőt, hogy a keresztény hit nagyon sok tételét tekintve, olyan szo
kott lenni a hittudomány, mint amilyen bölcseletet tanítanak az iskolákban,
ahogyan ezt a b5lcselet egész története mutatía, ha alaposan és kritikai szem
mel mélyedünk el benne; ha összevetjük a keresztény hittudomány dogmatör
ténetével." Ezután huszonkét fejezeten keresztül sorra veszi a korában bölcse
letieknek számító tárgyakat: az ontológíát (léttan), a teología naturalis-t ~ter

mészetes istentan), a lélektant. a kozmológiát (természetbölcselet), a fizikát, az
erkölcstant, a természetjogot, a közjogot, a történelmet, a felsőbb matematikát
és a csillagászatot. Hol részletesen. hol épp csak érintve a kontroverzíákat mu
tatja be egyrészt a katolikus-református, másrészt a református-evangélikus és
református-unitárius ellentétes felfogások, tanítások eltérő bölcseleti alapjait,
illetve Ikövetkezményeit. Mi sem természetesebb, hogy munkájának mellékesen
hitvédelmi íze is van: sokhelyütt a református álláspontot védi majd a kato
iikus, majd viszont az unitárius tanítással szemben. Könyvének címét ismételve
már a XX. §-ban (a 62. és 63. lapon) beláttatja olvasóíval, hogy a felvetett
kérdésre csak nem-mel lehet válaszolni.

Közelfekvő a gondolat, hogya Ratio educationis valamelydk intézkedésével
vagy megállapításával kívánt az egész könyvecske vitába szállni. A Hittudo
mányi Akadémia könyvtárából kölcsönzött 1777-es kiadású Ratio educationis
szövegét böngészve kétórás "nyomozó munka" utáh sikerült is ráakadnom arra

. a mondatra, illetve intézkedésre, rnellyel Hatvaninak ez az utolsó megjelent
írásműve vitába bocsátkozott. Mégpedig abban a LXIV. §-ban, melynek ez il
címe: "A római katolikustóleltérővallásúak iskolái." Ebben a nem katolikus
ískolafenntartók megnyugtatására közlík, hogy a királyi hatóságoknak "sem";
miképen sem szándékuk háborítani őket azoknak a jogaiknak birtoklásában,
amelyeket vallási ügyeikben a törvények és királyi engedmények megadtak
nekik. Am az állam boldogulása, mely sokban függ a tanulmányok egyenlő

tormájától, minden bizonnyal megkívánja, hogy különféle ískoláikban ugyana
zokat a tantételeket tárgyalják, ugyanazt a szabályzatot, egyazon jellegű igaz,;.
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gatáltt, ugyanazt az erkölcsi fegyelmet tartsák meg, mint amelyet az egésr;
orsZág és .\plpcsolt részei számára elóírunk." (91. 92. lap.)

Örültem, .hogy megtaláltam a hosszúcímű kis könyv megírásának índo
Il:~t. Ezerlaz örömön kívül fáradságomat az' is jutalmazta, hogy találtam benne
néhány gondolatot, amelyeket az ökuménikus, valamint a hívők és nem hívők

közti párbeszédre nézve ma is míndnyájan megszíylelhetünk, Ime az egyik:
"Mi sem könnyebb, mint rágalmakkal tetézni azt, akit valaki gyűlöl, avagy
véleményét olyan más értelemre elcsűrní-csavarní, amellyel pedig az illető el.
l.erík~zik." (Modesta disquisitio, X. §, 36. 1.) (Sági István)

JEGYZETLAPOK. (A .süketnéma.) München óta egyedül ülők a fülkében.
Lassan befut a vonat Salzburgba. Alig néhány utas várja az óriási pályaud
vat'CI1'l. ~,ióós asszonyt látok, mellette elegáns, nyurga, harmincöt év körüLi
fértfit. EIlJttüik bőrönd. .

A következő percben beszállJfaJk, az én füIkémbe. A nénd letelepszik ve
lem szembe; a férfi .fölrakja a b600nOOt a csomagtartöba, hátralép, megáll
az ajtóban, a nénire mosolyog.

A néni nyomban föláll, arca csupa aggödás: a. férfihez lép, megsimogatja
~ areát,s valami különös hangot hallat, amirról az első pillanatban azt hi
szem; VWlZafOjtott sírás.

De nem az. Nem sír; nem vonaglik az arca, nem 'könnyes a szeme. És
mozdulataan ajka mögül még egyszer hallom a különös hangot; most egé
szen gyerekes. Mint egy gyermeki dünnyögés.

A férfi szeliden, elegánBan elhárítja, talán egy kicsit zavartalll is. A néni
eíveszetten topog. Hetvennek nézem. A férfi szörakozottan vállon veregetí,
visszanyomja a~ ülé$1e,. aztán ellép, megilllt az ajtóban áU; feszélyezetten .
~olyog. Németül kérdezi, meddig utazom.

M~Qrhallja, hogy Bécsig, megkönnyebbül. Akkor, ha útJkÖ2Jben valami
né'bézség adódik, kéri, igazítsam el. S még zavartabben, szinlte mellékesen:

- MeineMutter ist namlich taubstu:mm.
Tehát az anyja. És süketnéma, Ez volt hát az a fures,a, sírásforma, düny

nyÖ8~fóIrma nyöszörg~.

Mondom a férfinek, legyen nyugodt, A néni mohón figyeld a szám moz
gását. Mintha megkönnyebbülne. A fér:1ii képeslapokat ad nelki. .A néni a
fejem fölé néz. Látom, hogy a táskám névtábláját nézi, benne a néviegyet.
A magyar nevet. ts most szélesen elmosolyodik; ráncos kezével megérinti a
térdemet.

Sípszó. A férfi felém bólint, majd anyjához lép, gyorsan megcsókolja a
homlokát, aztán a haját. Mire a néni utána nyúl, ~ átkarolja a nyakát,
már nincs a fülkében. A vonat lassan elilllqw.

A' néni föl ugrik, kírdh!lll1 a folyosóra, lerántja az ablakot, mélyen kilha
jol; integetni akar, qe keze megáll a levegőben. Nincs kinek íntegessen,

V!isszajön, leül a helyére. Arca mintha összetört volna. Néz maga elé,
aZtáIIl lassan rám emeli a szemét, Legyint; mint amikor az-t mondíuk: vége ...
·ts újro a térdemre teszi ráncos, öreg kezét. Érzem, hogy remeg.

Ráteszem a kezemet a kezére. Néz rám, végtelen hálával; szeméből folyiki
a könny, és megint az a furcsa hang, a zárt ajlkak mögül, De most már
s1rás.

Magy a vonat rázkódik, a képeslapok közül lassan kiÍCSúszik az ülésre
egy boríték. Rojtos szélű, türelmetlenül' föltépett boríték; sokat forgathattcáJk,
mert foltos. .

Rajta egy magyar várr'os neve.
(r. gy).

Felelős kiadó: Saád Béla
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