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Ernesto Balducci

A KERESZTÉNY EMBER EVILÁGISÁGA

1. Immár általánossá kezd válni a meggyőződés, hogy alig, vagy sem
mit sem segít, ha a "katolikus filozófusokra" bízzuk a feladatot, hogy ki
okoskedják a keresztény tudat és a világ elméleti kibékülését. Az ő is
mereteik örökké az immanencia és a transzcendencia kategóriái között
ingadoznak: ha el akarják kerülni Scillát, Caribdis-ba ütköznek. Ha
arról beszélünk, mi a jelentősége a keresztény embernek a történelem
ben, vissza kell nyúlnunk a kinyilatkoztatás kezdeti föltételezéseihez,
amelyekben, hacsak nem erőltetjük, nemigen van hely e két koncepció,
az ímznanencia és a transzcendencia számára. A jelenlegi egzegézis leg
biztosabb adatain alapuló biblikus megfontolás első egészséges következ
ménye, hogy azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi az ember értelme
a világban, éles különbségtételre kerül sor a filozófiai meghatározások
és a teológiai megismerés között, olyan megkülönböztetésre, amely nem
semmisiti meg az értelmi koncepciókat, de visszaadja őket eredeti hiva
tásuknak. hogy kifejezési eszközei legyenek egy olyan tartalomnak,
amely természeténél fogva túl mutat rajtuk és kimeríthetetlen. Minden
től eltekintve, ez az egyedüli út, hogy kivonjuk magunkat a dialektikus
létfeltételek révén szinte legyőzhetetlenné vált nyomás alól, amely a
kereszténység teljes elvilágíasítása, s ennek folytán az üdvtörténetnek a
profán történetbe való teljes beleolvadása felé taszít.

El kell ismerni, hogy kilépőben vagyunk a kereszténység ágostoni
korszakából. és hogy ez a kivonulás, mint az némelykor megesik, a l,eg
oktalanabb örömmámorban is történhetne. Pontosabban szólva: míg az
ágostoni típusú antropológiaban a döntő és valamiképpen kizárólagos
tengely, amelyen az emberi sors alapult és fordult, a lélek és Isten között
feszült, és a világ úgyszólván az ember háta mögött maradt, addig ma
a teológia arra hajlik, hogy a világ felé fordítsa az embert, a teljes meg
ismerhetetlenség fátylát borítva Isten misztériumára, Ez az aversio a
Deo et conversio ad creaturas (elfordulás Istentől és odafordulás a te
remtményekhez) objektív szükségesség nyomán következik be, illetve
gondoljuk, hogy majd bekövetkezik, amely szükségesség éppúgy lehet
történeti, mint doktrinális jellegű. Magam is azok közé tartozom, akik
elengedhetetlennek tartják az antisrpiritualista vitát, Ez a vita azonban
Diem hajthat hasznot semmiféle anyagelvűségnek és semmiféle imma
nenbikus evilágiságnak, mert csak az a feladata, hogy felderítse, meny
nyire nem vág egybe az emberről a hagyományos katolíkus kultúrában
kialakított kép azzal a dokrínális gazdagsággal, amelyet a kinyilatkoz
tatott ige tartalmaz, Persze, ezt ,a kinyilatkoztatott tanítást nem úgy kell
elképzelni, míntha az tárgyilag benne lenne az írásban, olyan mérték
ben, hogy elegendő kiemelni belőle. Ez a tanítás abban a feszültségben
jut kifejezésre, amely a hívő tudatában keletkezik, amikor az íráshoz
fordul, miután előzőleg már magáévá tette a mai ember kérdőjeleit. A
bibliai antropológia ugyanis nem illeszthető bele az emberi szellem által
létrehozott különböző antropológiai elképzelésekbe, mégha közülük né
melyikben - itt most ,a platonira és az arisztoteleszire gondolunk - a
hit támaszt keresett is, hogy tudatossá tegye meggyőződéseit.

Amikor például az emberi dinamizmus meghatározása érdekében
Szent Agoston leírta a híres mondatot: "Magadnak teremtettél minket,
Uram, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem pihenhet benned", akkor

577



az ember struktúráját az érosz platoni koncepciójáva! határozta meg,
ugyanakkor azonban az emberi valóságnak egy beszűkített, egyoldalúan
spiritualista, világellenes fölfogását támasztotta alá. De vajon ki kell-e
ma törölnünk szívünkből és könyveinkből Agoston nagyszerű megálla
pítását? Vagy nem arról van-e inkább szó, hogya kinyilatkoztatott ige
fényénél újra értékeljük, főlfedezzük korlátait és egy szélesebb színté
zísbe Illeszük be, hogy kíegészűljőn? úgy gondolom, ez utóbbi a helyeis
út. Mind máig, ha értelmezni akartuk annak a bibliai kijelentésnek ér
telmét, amely szeránt az ernber Isten képéve és hasonlóságára terembe
tett, színte teljes mértékben foglyul ejtett bennünket az Isten és az ér
telmes és szabad lélekkel bíró ember közöttí analógia. Mi más módon le
hetett volna kifejleszteni az így értelmezett hasonlóságot, mint hogy az
emberi tökéletességet annak szemlelésébe helyezzük, ami örök, szellemi
és láthatatlan? Ennek viszont az lett a vége, hogy az ideigvaló és a lelki
közöttí megkülönböztetés betelepedett a keresztény közösségbe. sőt az
egyes keresztény bensejébe is, azzal a soha teljesen ki nem küszöbölt koc
kázattal járva, hogy egy "lelki" és egy "testi" vészre osztódik a keresz
tény ember (gondoljunk csak a "s:oolgai munka" meghatározásra, amely
annyira fontos szerepet játszott a lelkiségben és a lelkipásztori gyakor
latban) és egy szakrális és egy profán részre az egész emberi egzísz
teneia.

·2. Azt olvassuk a Genezisben: "Azt mondta Isten: alkossunk embert
képünkre és hasonlóságunkra, s uralkodjék ..." (Gen 1, 26).

Ha ezt a titokzatos kijelentést belehelyezzük a fentebb leírt antro
pológiai sémába, amelyezeréves tradíció nyomán kedves számunkra,
nem nehéz felfogni, milyen értelemben "I8ten képe" az ember: az em
ber imago Dei, imago Trinitatis, amennyiben szellemi, lelkes lény. Semmi
sem igazabb ennél, természetesen. A tévedés csak akkor kezdődik, ami
kor ezt a hasonlóságá viszonyt kizárólag a lélek számára tartjuk fenn.
Az biztos, hogya Biblia számára az ember testi mivoltában is Isten kép
mása, illetve helyesebben - lévén, hogy a Bíbliából majdnem teljesen
hiányzik a lélek és test közötti megkülönböztetés - a maga élőlényt

teljességében képmása. Ennek ellenére, történetileg, a kizárólagosan spi
ritualista értelmezés volt uralkodó, éppen annak a vonzóerőnek követ
keztében, amelyet a görög dualizmus, annak radikális vagy mérsékelt
formája gyakorolt ,a keresztény gondolkodásra. A dogmatörténet meg
mutatja, hány ezerféle módon küzdött az egyház a torzulások ellen,
amelyek a keresztény üzenet és a görög antropológia szintézisének kö
vetkezményeképpen jelentkeztek. És a tomizmus elmélyültebb értelme
zése talán annak elismerésére kényszeritene bennünket, hogy lényegé
ben maga a tomizmus is hatalmas kísérlet volt arra, hogy a filozófia
kifejezéseivel a bibliai antropológiát helyezze vissza jogaiba. Mint em
lítettem azonban, mindent összevéve, a spiritualista tendencia nyilván
valóan előtérbe kerűlt, főleg az utolsó századokban. Manapság, ha a zsi
nati okmányokból, nagyon helyesen, azt a szándékot igyekszünk kiol
vasni, amely Isten népének megújulását belülről akarja előmozdítani,

könnyű figyelmeztetni rá, hogy ez a szándék föltételezi az eltökélt túllé
pést a dualizmuson, a Biblia antropológiai modelljéhez való egyre bát
rabb visszatérés révén. E bibliai modell szerint, mint említettem, az em
ber és az Isten közöttí hasonlóság éppúgy megnyilvánul az embernek
abban az alkati képességében, hogy párbeszédbe elegyedjék Istennel,
elfogadja az ő ingyenes jóindulatát és egyre mélyebb közösségre lépjlen
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vele, mint - azt mondanám: főként - abban a tényben, hogy az em
ber a világegyetem színe előtt áll, "uralkodó", föltétlen parancsolója a
dolgoknak, éppúgy mint maga a Teremtő, noha neki alárendelve.

Míg a "vallásos" ember, ha lelki impulzusaira hallgat, hajlik rá,
hogy átlépjen a látható határain, s mint sajátos otthonába, a nemlátha
tóba költözzék át és elmerüljön benne, addig a bibliás ember a terem
tés középpontjában áll Isten képrnásaként, azzal a hatalommal fölru
házva, hogy értelmet adjon a teremtésnek, Istennel közösen vállalva
érte a felelősséget. A pogány eredetű, antik vallásossággal átitatva, a ke
resztény ember mindig visszariadt a prométeuszí gesztustól. amely erő

szakot tesz a természeten, mintha ez a gesztus már önmagában szent
ségtörés lenne. Elegendő egy fölületes szociológiai vizsgálat, hogy a ke
reszténység primitivebb rétegeiben még ma is főlfedezzük a szent bor
zadályt Prométeusz iránt. A vallás elítéli Prométeuszt, de nem ítéli el
a Biblia, amely az embernek a dolgok fö1ött,i uralmában Istenhez való
hasonlóságának legsajátosabb kifejeződését látja. Ennek a megkülönböz
tetésnek alapján holnap újra kell majd írni a kereszténység uörténetét,
Akkor talán megértjük majd azt, amire ma. botrány nélkül még utalni
sem lehet: nevezetesen, hogy az úgynevezett természetes emberiség tör
ténete, amelyet a jelenlegi történetírás a kereszténység antitézisének te
kint, nem volt egyéb talán, mínt egy ősi bibliai igazság torz és gyakran
öntudatlan kifejlesztése, egy olyan igazságé, amelyeket a teológia a maga
filozófiai kategóriáinak hibájából nem tudott teljes egészében felölelni.

3. A teológiának alapvető fejezete kell, hogy legyen majd az, amit
anélkül, hogy túl sok követője akadt volna, Szent Ireneus indított el az
ősegyházban, s amit a zsinati tanítás bizonytalankodva újra fölfedezett.
A magja ennek abban a kölcsönös viszonyban van, amely az első em
ber (helyesebben az ember mint olyan, tehát Adám) és Krisztus, az
ember fia között áll fenn, aki föltámadott halottaiból és mint ilyen "Ő

a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte... a kez
det, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség minden
ben" (Kol l, 15-20).

A biblia szavainak ("alkossunk embert képünkre és hasonlóságunk
ra") legmélyebb értelmét akkor fogjuk fel igazán, ha az embert kapcso
latiba hozzuk legősibb és legjelenebb omega pontjával, a föltámadott
Krísztussal, akiben teljessé válik a. teremtés fölötti uralom. Ily módon
könnyen túlléphetünk a világ régi szernléletén, amely két különböző

síkot foglal magába, a természetest és a természetfölöttit. Az ember
Isten képére teremtetett: a képmás Krisztusban valósul meg teljesen,
aki ennek megfelelőerr egyetlen célja az embernek, hívőnek és nem-hí
vőnek, s aki, mint példakép maga felé irányit rninden emberi haladást
a dolgok fölötti hatalom, a teremtés fölötti tényleges uralom terén. A
világmindenség egységes fölépítésű. Az a megjegyzés, hogy ezáltal na
turalízmusba esünk, elavult és értelmetlen: olyan elvont gondolkodás
módból származik, amely figyelmen kívül hagyja Isten elhatározását,
aki az volt aki, és akit önmagában nem mondhatunk sem természetes
netk,sem természetfölöttinek.

Próbáljunk fölvázolni egy aszkézist 'ebben a teológiai keretben: mi
a tökéletesség eszménye? A menekülés a világból? Mínden bizonnyal. A
világ szenvedélyes meghódítása? Minden bizonnyal. Az efféle föloldha
tatlan antinóm:iák elkerülése érdekében helyesebb talán azt mondani, hogy
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nincs a tökéletességnek más eszménye, rnirit a föltámadott Krisztus, és
hogy a föltámadott Krisztushoz való hasonulásra nem az egyesek, mínt
ilyenek Viannak elhívatva, hanem az ember (Adám), vagyis az emberi
nem a maga teljességében, amelyen belül míndenkínek megvan a maga
feladata a hit és a szeritség terén, a szerzetesnek és a tudományos kuta
tónak, tehát annak is, aki elrejtőzve a világtól teljesen elmerül az Isten
nel folytatott dialógusba, és annak is, aki a bolygók meghódításának
technikai előfeltételeit kutatja. Nem igaz, hogy a halál az, ami kisza
badítja az embert az idő börtönéből, mint azt Szokratész és Kempis Ta
más állítják, és így az sem igaz, hogy az élet értelme az, hogy fe1ké
szüljűnk 'a halálra. Nem igaz, hogya halál révén lesz az ember azzá,
amivé lennie kell, mert az ember célja nem az, hogy üdvözült lélekké
váljék, hanem az, hogy ,a maga egészében, tehát testi mivoltában is,
Isten képmásává Iegyen, uralkodóvá minden dolgok fölött. Éppen azért,
az igazi eszkatón nem a lélek, aki az égbe repül, hanem az ember, aki
miután legyőzte a halált, átveszi az uralmat minden dolgok fölött.

4. Hol van akkor a visszariasztó elv ebben a hitelessé vált teológiá
ban? Van ilyen, mert ahhoz, hogy ez a hitelesség történetileg termé
kennyé váljék, szét kell hullaniuk azoknak a szakralizációs formáknak,
amelyekkel a spiritualizmus gátat akart emelni az ember lelke és a
dolgok lényege közé. Szükség lesz arra is, hogy az ember Ieszokjék ar
ról, hogy mindenütt Isten nyomai után kutasson, és belenyugodjék vég
re, hogy Isten ő a világmindenségben. Ha a világban az ernber az Is
ten képmása, akkor számára a világnak teljes egészében profánnak
kell lennie: a világ egyetlen pontján sem jelenhet meg neki Isten, és
számára sem lehetséges, hogy a világból kiindulva érje el Istenét. Ha
azt rnondják nektek, hogy Krisztus ott van, ne higgyetek nekik, Ha azt
mondják, hogy a házban van, ez nem igaz. Ha azt mondják, a sivatag
ban van, nem igaz. Ő váratlanul jön majd, mínt a villám tűnik fel ke
lettől nyugatig. A világ azonban csak világ, a ház csak ház, a sivatag
csak sivatag. Minden dolog önmaga és minden dolog az emberért van.
Az ember az uralkodó, a Kyrios a világban. És nem annyiban, amennyi
ben lélek, hanem annyiban, amennyiben az, ami, illetve helyesebben,
amennyiben azzá lesz, arnivé lennie kell. Az emberi uralom nem máris
"adott", mint ahogy azt a XV. század platonizáló humanizmusának ha
talmas, statikus vízióiban elképzelték: ez az uralom kialakulóban van,
és váratlanul meg is bénulhat, lévén, hogy az esetlegesség szálán van
felfüggesztve. Az embert fenyegeti az a veszély, hogy természetnek te
kinti s ezért rábízza magát a determináltságokra, amelyek abból folynak,
hogy lénye része a világnak, egy csomó a sok közül, a kozmosz keresz
tül kasul szaladó fonalainak egyikén. A Biblia nyelvén az ember uralma
úgy fejeződik ki, hogy nevet ad a dolgoknak. Miután megteremtette az
ég és a föld állatait, Isten "odavezette öket Ádámhoz, hogy lássa minek
nevezi el őket, - mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek Adám
elnevezte" (Gen 1, 19).

Isten visszavonul a maga hatalmas Sabbat-jába és hagyja, hogy az
ember adjon nevet az összes teremtményeknek, tehát vegye birtokba
őket és nyomja rájuk a saját szabadságának pecsétjét. Isten "látni akar
ja" Ia'. magára hagyott ernber szabadságát. A bűn, helyesen felfogva nem
más, mint fejtetőre állítása ennek a viszonynak: tehát amikor a pénz,
a szexus, az autó, a faj, az osztály és mindezek a "dolgok" adnak nevet
az embernek, s az ember elfogadja ezt, hagyja, hogy meghatározzák öt.
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Az ember történelmi, erkölcsi drámája tehát közte és a teremtmények
között játszódik le, ezen a laikus térségen, ahol minden ember tartoz
kodik, hívők és nemhívők egyaránt. A nemhívők is, amikor az erkölcsi
méltóságukban jelentkező isteni tanúbizonyságnak engedelmeskednek,
teljesíthetik a teremtés imperativuszát és növelhetik az emberi nem
uralmát a teremtmények fölött. Akár tudnak erről, akár nem, a végcél
felé haladnak, ami nem egyéb, mint a láthatatlan Isten képmása, a föl
támadott Krisztus.

A hívők teljes mértékben tudatában vannak ennek az uralomnak,
ismerik eredetét és végcélját. Nincsenek érveik, amelyekkel bizonyítani
tudnák, hogy 'az ég ésa föld Isten dicsőségéről mesél. Az ég és föld sok
kal inkább egy ködös eredet hosszadalmas eseménysorozatáról mesél,
amely számtalan átmenet után alakította ki a homo sapiens arculatát.
Abban a pillanatban azonban, amikor az ember teljessé teszi Isten-kép
mási mínőségét, vagyis eljut odáig, hogy megérti az Ő szavát és arra
Amennel tud válaszolni, akkor a világ azzá válik, ami, és míndenesetre
belép a hit párbeszédének körébe: a világ egyszerre lesz az Isten ado
mánya és az ember felelete, a dolgok áttetszövé válnak és elárasztja
öket az isteni bensőség visszfénye, sőt az isteni kezdeményezés irányítja
őket, és ha az ember nevet ad nekik, az ő áldozati adományává lesznek,
szabadságának teremtményeivé.

Ez a világ ambivalenciája l Igaza van a misztikusnak, aki azt mond
ja, hogy minden dolog Istenről beszél. Igaza van az ateistának, aki azt
mondja, hogy sehol sem találja meg Isten kézjegyét. A döntő esemény
nem tartozik a tér és idő szövevényébe, még ha ez a szövevény sajátos
jeleket mutat is föl: a döntő esemény abban a mélységben ered, ame
lyet csak az Isten Lelke ismer, és csak azok számára nyilvánvaló, aki
ket az Isten Lelke vezet. A zsoltáros az emberről szólva így énekel:

"Dicsőséggel, nagysággal koronáztad
Adtál neki hatalmat kezednek minden műoei [elett,
lába alá vetél mindeneket" (Zsolt 8, 6)

A hívó és a humanista ateista, mindketten elfogadhatják az ember
ilyetén fölmagasztaltatásának objektív tartalmát. Csak egy kicsiny és
mégis végtelen különbség marad közöttük: az ateista senkinek sem tar
tozik köszönettel, számára az ember kalandja a világiban teljes egészé
ben be van zárva az önmagában elegendőségbe, és sorsa végül is a ha
jótörés. A hívőt semmiféle kiváltság nem rnenti föl az alól, hogy
teljes erejével és nagylelkűen közreműködjék a világ növekedésében, és
bárkája sincs, amelyben megmenekülhet a vízözöntől. A hívő is egészen
evilági. Ami megkülönbözteti, az a nagy titok, amelynek részese lett, s
amely, ha megismerte és elfogadta, életének teljesen profán tartalmát
imádsággá alakítja át. Csak ezért mondható el róla, hogy nem e világ
ból való, noha, akár az ateista, mindenestül e világban van.

•
Freud szerint a bűn ördögi körbe zár bennünket, mert 'l-'ele azt az önma

gunkat büntetjük, aki ellen vétettünk. A keresztény embeT azonban tudja, hogy
a bű~nnel Isten ellen vétett s Isten kiemelheti a körből azzal, hogy megbocsát
neki. Ű más valaki, mint én, ezért bocsáthat meg. Én. magam nem D:ehetem.

R o b e r t W. G l e a s o 11,
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Kardos Klára

SíK SÁNDOR BELSŐ FEJLŐDÉSE

Mögöttem egy árnytalan élet,
Előttem a munka tüzel.

(Alattam a végtelen Alföld)
Kardom: neved. De jaj, kétélű fegyver ez,
Amíg tapoga/om,
A markolatja-nincs Q,cél vérig sebez.

(Kétélű kard)

"Megrendítöen igazul meg lehetett benne csodálni, tapasztalni a leg
szebb emberi tulajdonságot: az egészséges természetes és a tiszta termé
szetfölötti élet összhangját" - mondta róla egy ismerőse. Igen: hitében,
jellemében, világnézetében töretlen, ép, ha úgy tetszik, a nagy alapvető

dolgokban "proplémátlan" ember. És mégis: életének, megnyilatkozásai
nak figyelmes vizsgálata fölfedi előttünk: mennyi belső rengés, mennyí
bonyolult kristályosodásí folyamat, mennyi válság, küzdelem, kín, s mind
ezek által és mindezek árán mennyi feszültség, mennyi dinamika, milyen
igazi fejlődés mutatkozik ennek az életpályának a során, ebben a lé
lekben! Ezt szeretnénk vázlatosan végigkísérni a következőkben.

Az ilyen természetű vizsgálódás szükséges velejárója, hogy súly
pontjai éppen a csomókra, a válságokra esnek. Nem szeretnénk, ha eb
ből félreértés adódnék: a tanulmány súlypontjai ezek, nem az eleven
egyéniségél Abban éppen a "nemcsak, hanem ... is" és a "mégis" a fon
tos, a ezerves egység, a válságokban és küzdelmekben folytonosan újból
kivívott harmónia (Hetes fogat), amit persze nem lehetne mindig újra
kivívni, ha alapvetően nem lenne már mindig jelen. Esztétikájaban be
szél a lélektani értelemben vett "klasszikus" alkatról. annak is arról az
árnyalatáról, amit "dinamikus klasszikus"-nak nevez és aminek lényege
az egyensúly, pontosabban a kiegyensúlyozottság. Az egyensúlyozó erők

állandó harcban állhatnak és sokszor állanak is egymással, az ilyen em
ber nagyon is élesen lát és mélyen megszenved mínden problémát, újra
meg újra, de "nem képes addig abbahagyni a harmóniáért való harcot,
amíg csakugyan el nem jut arra. És ha ez a harc mégoly nehéz is, és
mégoly soká - néha egy egész életen át -- tart is, sem a harmóniátlan
sággal megalkudni. sem akár a harctól, akár a valóságtól, akár önmagá
tól nienekülni tartósan nem hajlandó." Világnézete "nem adott, hanem
megszerzett, küdső és belső elemekből kidolgozott - sokszor kikínló
dott": egyéni módon élte át, dolgozta meg és fejezte ki. Ha művész, "a
külső és belső valóságnak minél sokoldalúbb, gazdagabb képét szeretné
adni. Ra cselekvő hajlamú, akkor a valóságnak az értékek híerarohíá
jába való beledolgozása lelkesíti; akarja, hogy az igazság érvényesüljön,
hogy az ernberek jók legyenek, hogy az élet szép legyen, és míndent meg
tesz, hogy a maga hatókörében érvényt szerezzen ennek a törekvés
nek." - Íme az egész-kép, amit részelemzéseink közben nem szabad
szem elől téveszteni!

A bizonyító anyagat főként onnét vesszük, ahol legkézzelfoghatób
ban kínálkozik: Iírájából, leveleiből, önvallomásaíból, a hozzá közelál
lók nyilatkozataiból. (Sík Sándor sohasem vezetett rendszeres naplót,
de életének egyes fontos pontjain készített egy-egy följegyzést, azonkí
vül lediktált néhány vísszaemlékezést.)



Edes GlJdölló!

Nagyon kevesen tudják, hogy Sik Sándor, bár élete során öt test
vére közül a legidősebb volt, szüleinek negyedik gyermeke. Ahálram
első, két fiú és egy leányka, -7,5, illetve 3 évesek, -- születése idején vör
henyben feküdt a ház másik részében, s pár héttel utóbb meg is halt.
"Papa, mama Iétöröme sirbaszállott veletek" - jajdul felénk a sírfel
irat. Nem csoda, hogy a kétségbeesett édesanya nem is tudott örülni az
újszülöttnek. Es különösebb mélylélektani tudás nélkül is kétségtelen,
hogya kis Sándor bimbózó életét körülvevő tragikusan szomorú légkör
nem maradt hatás nélkül fejlődésére. Bizonyára idáig. nyúlnak vissza
annak az egészen rendkívüli odaadásnak és párját ritkító belső össze
tartozásnak gyökerei, amellyel élete végéig édesanyjához húzódott..

De az újabb gyermekáldásokkal lassan helyreáll a családi élet egyen
súlya. úgyhogy visszaemlékezéseiben már így beszélhet: ,,Zavartalan,
boldog gyermekkor. A házat szelletet, vidámság, magától értetődő, sem
miben sem tolakodó vallásos légkör töltötte be." A "négy anya": a nagy
mama, az édesanya és a két nagynéni művelt, minden szépért és jóért
lelkesedő, irodalomrajongó lénye, a sok testvér színes együttese, a gö
döllői "tágas végtelenség": háromfelé is nagy erdős terület, a tó, a kert
végében a vasút; hatalmas játszasok és csatározások gödöllői paraszt
gyerekekkel és pesti nyaralófiúkkal, meg az iskolatársakkal - szóval
felhőtlen, szabad, igazi gyermek-élet. Az otthon szellemi légkörére jel
lemző, hogy később, kispapkori vakációiban. irányításával szavalóver
senyeket rendeztek és színíelőadásokat tartottak. Minden hazulról került
ki: versenybíróság, díszletek, sőt ha nem klasszikus mű részletéről (Ma
rót bán, Sasfiók. Cyrano) volt szó, nemegyszer maga a darab is. Teljes
komolysággal hetekig próbált a nagyszámú szereplőgárda. Az előadás

volt a nyár fénypontja. Ide nyúlik vissza Sík Sándor olthatatlan szere
tete a színház és a színműírás iránt. Elég sokáig kísértette az a gondolat,
hogy maga is színész legyen.

"Felhőtlen·' gyermekséget mondottunk ? Azért mégsem. Közbeesik
1899 Szálveszterén az apa halála. A 11 éves fiú megrendült felelősségér

zettel eszmél rá, hogy ő lett a család legidősebb "férfitagja". Apró anek
dotikus családi emlékek bizonyítják, milyen komolyan vette újdolllsült
felelősséget. Es ettől kezdve egyre fokozódott vezető, tekintélyi szerepe
a családban. Fölnéztek rá, rajongtak érte. Kettős pecsétje ennek a papi
hivatás és az irodalmi tehetség. "Hisz ez olyan, mint Petőfi" - lelken
deztek a kisebbek a noviciátusból hazaküldött verseit olvasva. "Ez va
lódi költő, nemcsak verseket ír, mint mi." (Hiába, a szerétetnek jó szeme
van! Mi ezekből a zsengékből még aligha látnánk ki akár csak a későbbi

Sík Sándort is ... ) - Az apa halálával kezdődik a család elszegényedé
sének folyamata és az édesanya nehéz küzdelme .gyermekei fölnevelé
séért, A fogékony gyermekre míndez mély benyomást tett. (Anyukám.)

1\ templomos házban

Hivatása a piarista iskola hatására már korán, egész természetesség
gel alakul ki. Gyónási napokon Ő, a 'bejáró diák, osztályfőnöke, Palásti
Gyula szebájában várja meg a délutánt. Közben az jön-megy, magától
értetődően éli előtte a paptanár életét. Es a kisdiákban felbuzog a vágy:
ő is így szeretne élni! ötödik g:imnázlium után jelentkezik a rendbe.
Még nem egészen 14 éves.
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"Mikor beléptem, nem tudtam semmit abból, hogy mire megyek.
Azt tudtam, hogy tanár leszek, és rajongtam egyik-másik tanáromért.
Aztán a noviciátusban megtanultam, hogy mi az a szerzetesí élet." Ez
zsenge életének első komoly válsága. Nem az alapoké, - a hivatásban
semmi kétely. Másutt van a hiba: "Otthon elkényeztetett legnagyobb
fiú voltam, aki hozzá volt szokva ahhoz, hogy mindig ő az első: ott pe
dig junior voltam, beláthatatlan éveken keresztül mindenütt. :És ezek
(néhány idősebb kispaptársa) gúnyoltak, bosszantottak, leszóltak, mel
lőztek; szóval amivel egy kispapi együttlétiben 'egyik kellemetlenné te
heti a másik életét, az mind megvolt. Így ráébresztettek arra, hogy nem
egészen az vagyok, akinek gondoltam magam, úgyhogy az önnevelésben
jó iskolám volt. Lelkiéletemnek ez a drámája sokkal jelentősebb, nehe
zebb és bonyolultabb volt, mínt a szav:akból látszik, de megvolt az ered
ménye."

Hozzájárul ehhez az otthont, az otthoni életstílust és főleg a szere
tett édesanyát nélkülöző gyerek komoly áldozata, szenvedése. Sokszor
emésztő honvágy gyötri, s árad partszakasztva anyjának írott leveleiben.
Csak egy nem merül föl soha: árnyéka sem a dezertálás gondolatának.
Így kell lennie, így jó, eza jövő útja, a hivatás megkövetelte természe
tes áldozat. "Mert a mi lelkünk tűzi lélek, Megolvad benne puha bánat."
(Tüzek a ködben.) Persze megtalálja jóbarátait is noviciustársai szemé
lyében: egy életen át barátságban maradnak, de 'ez inkább az élmények,
il1etve emlékek azonosságán, mint alkati egyezésen alapul. Már itt jelent
kezik egy egész életét végigkísérő mollakkord: legközvetlenebb társai
emberileg nem állnak túlságosan közel hozzá, nehezen tudnak vele mit
kezdeni. (Cserfa a fenyvesben.)

A ragyogóan tehetséges fiú, minden iskolai és ískolánkívüli irodalmi
és azzal rokon pályázat nyertese, a Zászlónk ifjúsági lap munkatársa,
közben befejezi a gimnáziumot. Hiv:atása kétségtelen; pályaválasztásá
nak kérdése már nem ilyen egyszerű. Azon tépelődik: tanár legyen-e
vagy teológus. 1905 őszéri hosszú eszmecserék folynak erről édesanyjá
val. "Mel'em állítani - írja a 16 éves fiú -, hogy mostaní ingadozásom
nem gyerekes, hanem a legkomolyabb megfontolás és mérlegelés egy
egész életre kiható lépés előtt. Egyébiránt még erről a Prefektus úrral
is beszélni fogok s karácsonykor vele és Edesemrnel fogunk dönteni
együtt Isten segitségével."

A "Prefektus", nyolcadikos hittanára, első igazi lelkíatyja: Zimányi
Gyula (kerek ötven éven keresztül gyóntatója maradt!), még más, en
nél komolyabb belső válságban is segítsége, útmutatója volt. A számára
egyénileg legdöntőbb kérdésben: összeegyeztethető-e a költő és a szer
zetes hivatása. "Hogy nem léptem ki, mint költői karrierjét féltő ifjú,
a rendből, és hogy nem hagytam abba a költészetet, az mindkettő az ő

zseniális vezetésének azműve."

Hamar, tanuljunk!

A kocka eldőlt: Sík Sándor bölcsész a pesti egyetemen, köziben per
sze a papságra is készül. Mi sem természetesebb, mint hogy elkapja "a
tudomány tavaszi mámora". "Neki bátran a habzó telíjének! Ex fonti
bus!" S hozzá: "Legszebb mégis a két isteni Nővér: Filozófia, teológia!"

De ez az elmerülés korántsem gáttalan odaadás:

•



· .. Csábít minden tudomány,
Hogy mindenestül elmerillj belé.
De neked nem szabad! Vigyázz, vigyázz!
Poétának küldettél, nem tudósnak.
Neked tanulnod kell, nagyon sokat,
Hogy sokat élhess, és sokat szeress:
Nihil humani a te alienum!

(Mámor)

A fogalmazás szinte félelmesen szabatos, Ebben a formában persze
utólagos, de semmi kétség: ez a tudat már ezidőben él benne. Úgy is
mint pozitívum, úgy is mint állandó fegyelmező erő. ha tetszik, aszkézis.

Az egyetemi éveknek két nagy személyi élménye van. Az egyik
Riedl Frigyes, "a Professzor". Róla írt remek kis portréjából világos,
mi fogta meg benne elsősorban: "A művészet sorvasztó mély szerelme,
A lélek omló, láttató tüze." Másrészt pedig az a nagylelkű természetes
ség, ahogy Riedl pártfogásba vette a tehetséges tanítványt: "Jön, hoz
zámlép. karonfog, elkísér. Mit olvasok? Mit írok? Mit szeretnék? Kér
dez, felel, tanácsol. hív magához .. ." - A másik "a Mester": Schütz
Antal, a teológián tanára, saját szavai szerint hosszú időre "a hitbeli és
szellemi tekintély" életében, idővel testvéri jóbarátja is. ("Azt hiszem,
hogy meg tudnék halni érte. Le tudnék mondani a költészetről érte" 
vallja egy Ielkijegyzetében.) A harmadik élmény távolibb, de nagysá
gával nem kevésbé döntő: Prohászka, "a Püspök". Jellemző módon a tel
jességet éli meg benne, az "egész ember-szívárványt" összefogó Fehé
ret, aki puszta létével is bátorítja, hogy "szabadon és merészen' önmaga
legyen. "Nem rontom ketté Isten-adta részem: Az élő életet, Istent és
embert akarom egészen." Hány változatban fog még fölhangzani Iírá
jában a teljességnek ez a hitvallása!

Szembe a Nappal

A tanár indul neki először életpályájának:
"Vác, 1910. augusztus 30. este 7 órakor.
Itt vagyok. Az új élet küszöbén. Az Elet küszöbén.
Most ment el Edesanyám.. Egyedül maradtam a szobában. Az é n
szobámban!
Valami különös lelkiállapotban vagyok. A hazulról való válás érzése és
a kezdet érzése és az egyedülmaradás érzése és a magamnak elégség
gondolata: mindez összeolvadt bennem.
Váccal kezdtem az ifjú kort, hét évvel ezelőtt. ts most hét év múlva, 21
évvel lépek be újra ebbe a házba, mint akinek kész embernek kell
lennie. 21 évvel és a hét esztendőhöz képest nagyon sok tapasztalattal,
sok csalódással és sok okulással, sok elsírt könny és sok [eledhetetleti
szent öTöm, sok bukdácsolás és sok győzelem nagyértékű emlékével, és
egy nagy lelkesedéssel, amely minden feszülő öntudata mellett is nagy
alázatossággal reális."

Páohuzamos ezzel költői pályája megindulásának pecsétje: 1910-ben
jelendk meg első verseskötete. a Szembe a nappal. Ez a telízengésű har
senaszó tökéletesen beleilleszkedett az akkori megújulás lendületébe.
"lUetigenlése, a lélek primátusának boldog örömével pontosan az volt,
amire vágytunk" - vallja egy kortárs. Persze a hang még kiforratlan;
első köteteinek nem volt később 8Z'i.gol'Úbib kritikusa magánál a költőnél.
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A következő év, 1911 nyarán szentelik pappá és pihen meg elsó
rniséjében "a Fészek-Isten kebelén." (Prhnidll.)

l{cmencében

Azt a 18 éves időszakot, aminek átfogó kerete és fő tárgyi tartalma
pesti tanári műkődóse, ő maga jellemzi ezzel a képpel a "Fekete kenyér'
ciklusban. Kitűnően. Külső-belső izzás, égés, de egyben fájdalmas "ki
égetődés" ezeknek az éveknek a jellernzője.

A pesti áthelyezés inkább hirtelenségével kellemetlen, semmint meg
lepő: hiszen már a váci év alatt is a hét egyik felében Pesten él, mint az
Elet című folvóirat segédszerkesztője és állandó kritíkusa. Később, a sze
gedi években majd életstílussá érik ez a "bilokációs" kísérlet.) Most az
tán teljes energiéval - és ebből hihetetlenül sok van benne - veti ma
gát a tanító, cserkész, pasztorációs, irodalmi munkába. Ha csak az ob
jektiv lényeget akarjuk kiemelni ebből az időszakból, azt kell monda
nunk: állandó nagyintenzitású aktivitás, egyre nagyobb síkerekkel. mínd
kűlső, mind "belterjes" téren. Tanít, szervez, táborozik, lapot szerkeszt,
ír (öt verseskötet, színdarabok, novellák, cikkek, a diákímakönyv, a zsol
tárok fordítása mind ez idő termése), előadásakat tart (köztük 1919-ben
illetve 1922-ben a két óriási jelentőségűés sikerű úttörő sorozat a modern
líráról illetve regényről),prédikál, lelkigyakorlatokat ad, utazik, - teljese
dik és szolgál, teszi, amire küldetett, tüzes lelkesedéssel és egész oda
adással.

Ebben persze máris kettős, sőt hármas feszültség van adva. Kettő

befelé, a harmadik kintről. Befelé az egyik magáé a tevékenysége. Az
egymásra tornyosodó teendők között rangsort kell tartani, de legalá:bIb
status iquo-t bíztosítaní ; megtanulni az idő minél jobb kihasználásának
művészetét; fenntartani az élet egyensúlyát, A másik a lelkiéletet élő

ember állandó résenállása. aki nem tűrheti, hogy az "egy szükséges"
bármi más miatt háttérbe szoruljon, sem hogy a siker elkapassa: vagyis
folytonos őnellenőrzés, distanciatartás. aszkézis. Végűl: amit hoz, az lé
nyege-sen új, - és aki hozza, még nagyon fiatal. Új a pedagógiája (osz
tályönkormányzat, emberi közelség a gyerekekkel), új a cserkészet, for
radalmlan medernek az irodalmi nézetei (Adyval például ő foglalkozik
katedráról először alaposan). Sokan állnak szemben idegenkedve ezek
kel az újságokkal. s így közvetve a nyugtalan újítóval Lll, Akartársak,
sokszor még a legjobb barátok sem kísérik kellő megértéssel munkáját,
ami kétszeresen fájó.

De menjünk még mélyebbre és keressük meg a kiforrás válságainak
csomópontjait! Az első ilyen keserves élmény: néhány hónapos tábori
lelkészsége (1914/15). Fiai közül, barátai köréből kiszakítva egyszeriben
megéli a gyötrő magányosságot: "Ú hogy ropogott a szegény gyökér
zet! Minden kis ér vörös patakban vérzett." (Jó nekem Uram.) Persze
sok rnindenre jó volt ez az idő a fogékonylelkű fiatalembernek. "Az em
beri érzelmeknek, életkérdéseknek, bűnöknek és szerencsétlenségeknek
sok örökre belém vésődő képe vonult el huszonhatéves szemeim előtt."

Hanem azért keserves levelei úgy megrendítík Sohützöt, a jóbarátot.
hogy siet kieszközölni fölmentését, mint érettségi előtt álló osztályában
nélkülözhetetlen tanerőét.

Schütz, a jóbarát ... Ez a barátság már nem sokáig tart ezzel az
Intenzitással. Régebben sok találgatásra adott okot, mi is történt köz,
tük. Ma már pontosan tudjuic valójában semmi sem "történt". Csak ép-



pen Schütz pályája másfelé ívelt, meg talán egy kicsit rá is unt a vál
tozatlan odaadású, de lassan más irányba kiforró jóba-rátra. Ez az elhi
degülés azonban a hűséges "ki,sebbik" számáro életének talán legna
gyobb, de mindenesetre leggyötrelmesebb csalódása volt. Evekig sajgó,
nehezen beforró seb. Környezete is észrrevette rajta a mély lehangoltsá
got. "Ez oly mély sebe volt, hogy sohasem beszélt róla. De hűséget to
vábbra is megőrizte." Ezek a szavak a lényeget érintik. Egész életén át
jellemző marad ez rá. Ami nagyon fáj, ami elevenbe hasít, arról nem be
szél. Azt egyedül próbálja elintézni, önmagával és Istenével. És a másik
nemesacél-tulajdonság: hűsége, szeretete továbbr-a is változatlan marad az
iránt, akit egyszer szívébe fogadott.

Aztán sajátosan Janus-arcú élmény az olaszországi tanulmányút is.
Már előtte ezzel a jelszóval indul neki: "Szel'etni kell a jó Isten akaratát!"
(Chantal Szerit Franciska mondta ezt haldokló férje mellett!) 1924 őszéri

igy ír unokaöccsének: "Róma minden szépsége és érdekességn mellett is
elsősorban önmegtagadás és kemény munka számomra ez az itteni .dö
Bizony voltak és részben vannak is igen gyötrelmes napjaim." Esős na
pok, honvágy, fuldoklásos levegőhiány... Ez hát a visszája a Sarlósbol
dogasszony, első kiforrott kötete nagy Róma-verseinek!

A korszak végén pedig két nagy halál-élmény áll. A Prohászkáé (1927 ápr.
2; Arvák című vers) és édesanyjáé (1929. febr, ~: Az Egyetlen Kéz). "Rám
járt az ünnepélyes pillanat: Az Egyetlen Kéz elereszt-ett. - Valamd eltört,
összeforraszthatatlanul ..." Nem puszta költői kép ez, és nem is csak
annyit akar mondani, hogy édesanyja csak egy van az embernek. Mert
szinte bámulatos, mennyit kínlódik, mennyi gátlással küzd még érett
férfikorában is azoikkal kapcsolatban, akik nagyon közel állnak hozzá.
(Schütz mellett főleg Zimányihoz való bonyolult viszonyáról beszélhet
nénk ítt.) Arnilyen dtnamíkus és biztonságos munkájában, olyan félszeg
és ügyetlen "magánéletében", érzelmi megnyilatkozásaiban. Minden jel
arra enged következtetni, hogy ennek az egyéni életében alapjában véve
nagyon zárt, .Jetakart" embernek az édesanyja volt az egyetlen, akivel
meg tudta osztani legegyéillibb ügyeit. A ~yermek őszintesége volt ez
rndndvégig, de a vérségi kötelék tudata immár természetfölöttivé magasz
tosult (vö. az előző versben a szentjánosi prológus tudatos afkalmazását l).
Helyét eltávoztával nem vette át más. Sok jóbarátja volt mindvégig és
mindegyiknek bőven osztotta magát, de elsősorban az adó-magát. Az éle
tében - az úr Jézuséhoz hasonlóan - oly bőven adódó női segítőtársak

kal, lelkilányokkal.vsőt le~hűségesebb kísérőjével és társával, a magyar
leányifjúság "Frida nénijé"-vel kapcsolatban pedig éppenséggel jellemzi
a tudatos, diszkrét, kemény fegyelem, saíátos egységben a közvetlen egy
szerüséggel. Áradó dinamikának és zárt fegyelemnek ez a különös kettős

sége egyik fő vonása a kiforrott Sík Sándornak: nyilván ezért volt az em
bernek mel1ette egyszerre vonzás-, meg távolságélménye is.

Elvi téren feltűnő az ezidőben írt versekben egyrészt a lélektani, sőt

filozófiai eszmélődés mélvülése, másrészt az élet valóságának konkrétabb.
élményszerű tudomásulvétele, s ezzel kapcsolatban a azoeiélis érzés, fe
lelősségtudat, lelkifurdalás fokozódása: "Minden szentek, segítsetek! Ki
láttam ezt a látni poklot, Hogy éljek evvel? Mit t-egyek?" (Rasria.) 
"Jól van ez így? Istenes igy? Szabad-e nekem így élnern tovább?" - Ne
mondiuk: ez retorika, biszen a költő nem ment külvárosi lelkipásztornsk.
Nyilván nem is arra volt való. (Ezt is érzi: ,.De értenék-e szómat ők? :es
érteném-e őlket én ?") De a gyakorlati következményeket életreszóló ko
molysággal levonta itt is, egyfelől messzemenő egyéni igénytelenségben,
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másfelől állandó segítésben, ismerősnek-ismeretlennek,ahol és amit csak
tudott.

Hogy pedig az önvizsgálat és a szorosan vett lelkiélet terén milyen
irgalmatlanul kemény tudott lenni önmagához, arra míndennél jellem
zőbb egy 1917 nagyhetéből fönnmaradt följegyzése. A 28 éves ünnepelt
költő és körül rajongott ember ilyeneket állapít meg benne magáról:
"Csak értelemben meg ízlésben fejlődtem, lelkiekben alig valamit. - A
kárhozat felé haladok. - Festett koporsó." Persze míndez erős túlzás,
dehát önmagával nem szekott kesztyűs kézzel bánni a keresztény. És
szolid programot dolgoz ki rendszeres akaratnevelésre. napirendre (sőt

félnapi-rendre). elfoglaltságainak egyszerűsítésére, stb.
Igen, "kínban kel meg a kenyér ember-falatnak." HOVíá fejlődött?

Ugyancsak 1917 nyaráról idézzük programját, annak a lelkigyakorlat
nak főljegyzéseiből, amelytől férfikora kezdetét óhajtja számítani:

Életemet a következő irányelvekre akarom építeni:
1. Egy a szükséges. Vagy-vagy! Apprphendite discíplinam! Minden má
sodrangú a fegyelem napirendje mellett. Ez az l-es cr zérusok előtt.

2. Libertate, qua Christus nos liberavít. Isten az önállóság: hozzá kell
hasonlítanunk. Az Isten fiainak szabadsága, az egy szükségesen túl!
3. Szépségben élni és halni! A Szépség: Isten fénye. A szépség alapja
a szűzí erő. A legemberibb arc a Madonna. El mindennel, ami torz, ami
stílustalan, ami fél.
4. Csend! Drága köntös: egyszerűség! - Gyakran "odahaza lenni!" A
csendes órák illatát! Bonum est praestolari silentio salutare Dei ... és a
költészet: aktív csend! - Nem siet, akire örökkévalóság vár.
5. Ezen túl: mindent odaadni a lelkeknek, akiket Isten szeret! Da mihi
animas. Mindnyájatokat megölelhetnélek!

A heg'Y derekán

Nagy következményekkel járó változást hoz életébe 1929 végen sze
gedi egyetemi tanárrá történt kinevezése. Tizenöt évvel később, életének
egyik legkomolyabb pillanatában azt állítja egy levelében, hogy "minisz
teri és rendfőnöki Iorszirozásra, szíve és élettervei ellenére" vállalta el.
Ugyanerre mutat az Életem. útja közepén című vers, és visszaemlékezései.
Nehezen ment a szeretet t tanítványok és iskolai munka otthagyá:sa; nem
kevésbé a megválás Pesttől és ottani ismeretségi körétől. Utóbibit csak
úgy vállalta, hogy szobát tartottak fönn neki a pesti házban is, és idő

beosztásában lehetőséget kapott arra, hogy a hétvégeket itt tölthesse,
így aztán pesti rokonai, lelkigyermokei, barátai lényegében nem rövi
dültek meg, ő azonban csak ereje végső megfeszítésével, ideje zsarnoki
kihasználásával tudott megfelelni ennek a kétlakíságnak, - hozzátéve
persze a mind szélesebb körű országjárást, eíkkezést (ahová hívják, oda
elmegy, ahová kérik, oda ír, ha ez egyáltalán megoldható), meg a mind
több energiát Iefoglaló tudományos munkát, Versírásra szinte már csak
a nyári hónapokban jut - és ez megint csak fájdalom és feszültség for
rása: egy kicsit "dezertornak" érzi magát.

Mégis: a szegedi évek emberileg fejlődése zenitjét jelzik. Az érett,
erejének teljében lévő férfi, elismert tudós és költő évei. A katedrán sza
badon érvényesítheti tudományos Ielkírsmeretességét és szellemi lendü
letét, s végezheti azt a sajátos "irodalmi pasztorácíót", amit saját beval
lása szerint leginkább magánakvalónak érzett. (Ma a II. vatikáni zsinat
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terminológíájával tanúságtételnek kellene ezt mondanunk.) Saját látó
köre is egyre tágul elvei nyomán. A falukutató mozgalomban és kulturális
rnisszióban való részvétele mélyítí szociális élményét, de nevelői opti
mizmusát is. Gyakran mondta, hogy a magyar parasztnál fogékonyabb
hallgatót még nem talált. Egymásután jelennek meg igényes irodalom
tudományi értekezéseí, könyvei, köztük a nagy tudományos csúcs, az Esz
tétíka három kötete. A költő delelőpontját az Összes cersek 1941-es be
takarítása jelzi.

De mínden külső körülményerr túl a költő-pap kiforrott hivatása
egy bizonyos alapvető gyökér-feszültséget is hordoz. Tudatos ember és
művész létére teljesen tisztában is volt ezzel és mélyrehatóan elemezte
Takács Ernőnek írt (haláláig kiadatlan) nagy művészi önvallomásában,
A papi embernek ugyanis lényegéhez tartozik a közvetítés. a megosztás, a
hirdetés, az emberekhez szóló küldetés-elem, közösségi elem. Tehát a
"sui iuris" művészi törvényen túl, hogy tudniillik a művész legyen maradék
talanul hű ,)keble istenéhez", művészi élményéhez, "virraszt bennem
egy más törvény is, a testvériség törvénye, amely azt parancsolja, hogy
nekik szóljak - és ez az erkölcsi törvény számomra művészi törvény
is, inert ez a nekik is az énemben van benne." A probléma tehát az:
hogyan találhat művészi formát az olyan élmény, "amely mindenestül,
szervesen és töretlenül művészi élmény ugyan, de ugyanakkor nemcsak
művészi élmény, hanem más is." Amikor az alkotói lélegzetvétel kihagy,
akkor ez egy nagy veszedelmet hordoz: a retorikáét, a prédikációét; és
ez a veszedelem időnként kétségkívül ott kísért az ő műveiben is, bár
szándékában igyekezett kikerülni. ("Sohasem akartam verssel tanítani,
- mindig nagyobbat akartam!") Viszont aki verseiből csak az egészen
lírai hangvételű, forrnailag tökéletesen csiszolt "dalokat" hajlandó iga
zinak elismerni és idegenkedik a nagy vallomások, tépelődések és meg
hirdetések sodrásától. a felelősség és elkötelezettség vörösmartyas hang
vételétől, az valami egészen lényegeset nem értett meg vagy értett félre
költészetében.

Egyáltalán: mennyi keserűséget szerzett neki élete során az a sok
féle egyoldalúság, ami megítélésében főlrnerült, Karinthy "tejszagú
misztikum"-át61 egészen a "papköltő-triász" cimkéjéig! Tudta, hogy nem
lehet másként, mert a kisember, a korlátok közé vonult ember nem tud
ja befogadni az egyetemességet, sem tényben, sem igényben; de nem
mondhatott le erről az igényéről és mindvégig szenvedélyesen tiltako
zott minden "valahová-minősítés",minden gettóba-zárás ellen:

Az egyiknek csak a tanár úr
A másiknak költő vagyok,
Ez csak a férfit látja bennem,
A negyedík meg a papot.
Durva szemünk hát csak a felszínt,
A tarka köntöst látja meg?
Az emberösztön meg nem érzi
Azt, ami ember, ami egy?

(Embernek lenni)

Fázó csillag

Európa és az ország fölött azonban gyülekeznek a viharfelhők. Az
őrhelyéről széttekintő "magányos virrasztó" egyre nyomasztóbbakat lát:
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tát embereket és országokat,
Bolond és keserű látásokat.
gs hall hazug és gyilkos hangokat ...

(Az acélember)

De mit tegyen a férfiú,
Kinek törvénye: tenni,
Ki prófétálni küldetett,
gs nem hallgatja senki ...

(Éjszaka 1943-ban)

Ez a kezdetben inkább elvi elszigetelődés-élmény fokozatosan egé
szen húsbavágó lesz. 1938: az első zsidótörvény-javaslat. Két nagyszerű

dokumentumban számol le egyémleg ezzel. Az egyik a Családfa című hatal
mas vers: seregszemle szellemi "ősei" fölött, a magyar irodalomban, és
végül a következtetés: "Lelkükből lelkezett a lelkem, Bs Istenük az Is
tenem. Más ősőmet nem ismerem." (Roppant jellemző különben, hogy
ebben a versben "nagyapjának" "a sasok útját túlkerengő" Vörösmarty
Mihályt, "apjának" pedig Arany Jánost vallja.) A másik egy részletes
naplójegyzet. ahol minden oldalról szembenéz az üggyel. "Vajjon zsidó
vagyok-e én? - kérdezem Pilátussal." (A kérdés ilyen fölvetésében már
eleve ott rejlik a felelet!) 50 éves fejjel megállapítja, hogy eddig ez egy
szerűen föl sem vetődött benne, soha probléma nem volt, - bár tízéves
korától tudja, hogy szülei születése előtt 3 évvel keresztelkedtek meg.
Gondolkodása, kultúrája, mint íróemberé. mindenestül magyar. "Az élet
legnagyobb, talán egyetlen tökéletes realitása számomra a magyar nyelv
és a magyar irodalom. Arany János van olyan fontos számomra, mint
az édesanyám." Élete, eddigi működése a pecsét minderre. Tehát "senki'..
nél sem érzem magam alábbvalónak magyarság szempontjából."

Ezzel a kérdés egyéni oldala el van intézve, és felállítja magának a
programot, önmagához méltó módon:

1. Kifelé - mindent folytatni, mint eddig. Semmi se történt; semmit se
változtam, velem szemben se történt semmi. De ha bármi történnék
is: köte~ességeim nem változtak, lelkem nem változott, küldetésem
nem változott. "Az ember teszi, ami a kötelessége, és ami hegyébe
jön, elviseli.·' (Prohászka)

2. Nem is foglalkozni a nehézségekkel; nem is beszélni róla (a legbensőbb

körön kívül!) senkivel. Vígasztalni, akiket Isten hozzám küld. gn
nem szoruiok vigasztalásra. és nem is vagyok magamban. Istennel
és enyéimmel.

3. Befelé - egy a sziikséqes. Még jobban Istenr-e hagyatkozni! Lelki
életet erősebben és rendszeresebben! Több önmegtagadást! (Étel, fel
kelés, stb.) Barátság: hősiesebben!

4. Dolgozni. Senkise veheti el tőlem a "sípomat", se a magyar irodal
mat. Dolgozom, ha kell "egy boldogabb nemzedéknek", mint Csoko
nai - de dolgozom.

Amit itt maga elé tűz, azt - leveleinek és az ezidőben vele érint
kezöknek egyhangú tanúsága szerínt - utolsó betüig meg is valósította,
Alapos alkalma van gyakorolni a vígasztalást és a "hősies barátságot":
próbál megtenni a hozzáfordulókért, amit tud, IS el ken viselnie. hogy
rossz néven veszik, ha többet nem tud. Hogy elmélkedéseiben mennyíre
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mélyére hatolt a szenvedésnek, annak egyik legszebb bizonysága a Mía
tyánk-sorozat záróbeszéde a németek bejövetele utáni vasárnapon, 1944.
március 26-án Szegeden.

De nem volt könnyű dolga. Védett volt, - mondhatná erre vala
ki, - papi és egyetemi tanári mivolta egyaránt fölmentést biztosított
neki a törvény alól. Nos, először 'is ez nem meatette meg kisebb "inci
densektől",például hogy egyes szélsőséges elemek az egyetemen tüntetést
ne szervezzenek ellene - ha nem is került sor a ikivitelre. Aztán az is
mérhetetlenül megaiázó volt ránézve. hogy folyamodnia kellett a föl
mentésért, ehhez persze ajánlásokat, véleményezéseket kémi. Ez a pak
saméta és az engedélyező végzés történelmi tanulságiként rendelkezé
sünkre áll. És van itt még egy érdekes lélektani tényező, amely egész élete
folyamán megmutatkozik: idegileg erősen érzékeny és sebezhető volt,
és ha mindenki más - talán némi objektív igazsággal - kdvételesnek
látta is helyzetet, ő maga a legkevésbé érezte vagy tudta hinni ezt. Volt
benne valami a gyönyörű Ielkűletböl: "Én sem vagyok különb testvé
reírnnél." (1 Makk. 13, 5) De legkeservesebb fájdalma talán az volt, mí
kor látta, hogy "az aljas, új ragály" még barátait is kikezdi (Mentsd
meg lelkedet). "Mindenki inkább' magyar (ill. német!), mint keresztény'!
Vagy csak inkább gyáva? Ez a borzasztó : hogy olyan kicsiknek bizo
nyulnak az emberek! Nagy emberek is! nagy keresztények is!" - jaj
dul fel imént idézett jegyzetében. Egyszóval nem költői frázis az a szív
fájdító kép, amelyben ezidőbeli Ielkiállapotát összesűríti: "Cseppenként
véreztem el ,A százgyökerű sziv őt."

És közben dolgozik, mint egy megszállott. Ha csak a nyomdából ki
került köteteket nézzük: a Pázmány és a Zrínyi, az Esztétika, az összes
versek, a Himnuszok könyve, az Imádságoskönyv mind az 1939-43.
közti négy évből való! Hozzá "Az égigérő torony" színmű és az 1946
ban megjelent verseskötet java anyaga, a hitlerizmus kerában fiókban
rekedt nagy versek. Menekülés ez? Bizonyára az is. "Vetem magam,
boldog pilóta, Belőhetetlen régióba" - írja a himnuszok fordítása köz
ben. (Pilóta.) De lehetetlen eszünkbe nem jutnia a Biblia sürgetesének,
amint válságos időkben a java lelkekben megújul : "Munkálkodjatok, míg
tart a nappal!"

Győzöd-e még?

Valamíkor a mise misztérium-részének kezdete előtt kiküldték a
templomból a még be nem avatott hitjelölteket. Kedvünk lenne azt mon
-lani : akinek nincs élő hite a természetfölöttiben, az itt hagyja inkább
abba ennek a tanulmánynak az olvasását, Mert ami most következik,
azt már semmiképpen sem lehet emberileg megmagyarázni. A jellem, o
müveltség, a keresztény humanizmus fogalmai itt elégtelennek bizo
nyúlnak. Természetes szemenel nehéz mást látnunk, mint egy nagy élet
pálya lefelé hajló ívét. Pedig ő nem így látta. Hanem:

Amitől eddig megóvtak a mennyek,
A belső éjnek hogy mélyére menjek:
Most küldenek. (Il. stáeíó)

. Szinte szimbolíkus már az indulása is ennek a harmadik harmadnak.
az utolsó 18 esztendőnek. Sík Sándor 1944. október 2-án, két nappal Szeged
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hadszíntérré válása előtt, húszórás utazással fölér Pestre, - és itt azzal
fogadják, hogy rendi felsőbbségenem tartja kívánatosnak itt-tartózkodását.
Válaszlevele csodálatos dokumentuma a halálos keserűségnek és a "meg·
sebzetten is változatlan szeretet't-nek, így végződik: "Term~tes, hogy
amennyiben itt maradok, boldogan ajánlom fel magamat a Rendnek és
a Háznak bármilyen munkára, a teljes óraszámban való tanítástól akár
a legkisebb szolgálatíg."

Csoda-e, hogy az ilyen magasságig jutott lélek valódi szenvedéllyel
veti magát bele az "apró szolgálatok"-ba, a romeltakarítástól, ölfa- és
krumplihordástól a gyerekeknek írt tankönyvíg? (Arról a két kötetről

beszélünk, amely a Köznevelési Tanácsban való ügyvezető valelnöksége
idején szerkesztésében a katolikus általános iskolák IV-V. o. számára meg
jelent.) Csoda-e, ha egyik beszédében "élet,e legboldogabb idejének" nevezi
az óvóhelyeken végzett segítőszclgálatot? - Ebben az időben alaikul kj
élete utolsó nagy barátsága is Tomek Vincével. mikor egyideig együtt
laknak. Nagyon rövid ideig tart ez a kései idill. hisz Tomek Rómába ke
rül. És reménykedik törhetetlenül a romok fölött megújuló életben. "Az
elsők között V10lt, - jegyzi meg róla a nagy Irodalomtörténet, - akik be
kapesolódtak az újjászerveződő irodalmi életbe." A 45 márciusában írt
Fecskét látok hű tükre az akkori hangulatnak, de a mély természetfö
lötti felfogásnak is:

Akarom hinni, ami képtelen.
Ha elrohadt a szép jelen,
Rothadtan ád kalászt a mag.

Belül közben mínd világosabbá válik: a "sz,egedi ódá"-natk vége, A
lassan alkonyatba hajló élet számot vet önmagával és hátralevő idejét
most már elsősorban ama szeretné szánni, amit legfontosabbnak érez:
a költészetre (Csak a furulyát!) és az emberekre. Utóbbiak szolgálatának
új, utolsó évtizedében szinte fő "műf,aja" az évente tartott két nagy kon
Ierenciasorozat, A köztük levő időt mindjobban kitölti a témakeresés és
készülés nem könnyű munkája. (Egyáltalán azt sem mindenkí tudja,
lelkiismeretességben és alaposságban mennyire aranyjánosi alkat ez a
hihetetlenül termékeny író. Mínden előadásához vázlatot írt, minden leg
kisebb adatnak pontosan utánanézett ...) Egyéni adottságai és igényei
szerencsésen találkoztak itt a törnegek szomjúságával emberi, megértő,

de bölcs és felülről-jövő útmutató szóra, Ez volt az, ami az élet befeje
zésénekegyéni tervéből - sok-sok energíabefektetés árán - megva
Iósult; mintegy a pap hagyakózása. A tudós pályája abbamaradt. Es a
költő?

Mondd v~glg

1947. október l-én Sik Sándort a magyar piarista rendtartomány
főnökévé nevezik ki.

'I'ízenhatévi előljárói működésének értékelése a történelemre tarto
zik, - még túl közel vagyunk hozzá, és nincs is elég tárgyi adat birto
kunkban. De hogy neki magának, belülről mit jelent, abban semmi két
ség. Maga írta meg egyik leghatalmasabb szímbólumában, A fordított
Jónás prófétá-ban:
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Be megtréfdltál, seregek Ura
Mi lett belőlem, milyen figura!

Igy lett a szegény Jónás (a silány,
De mégiscsak próféta) - kapitány.
.. . Igy van megírva? Mert a lélek bennem
Elnémíthatlan sóhajtozza: nem! nem!

Mások is tudták róla, ő a legjobban magáról: nem vezetőnek szü
letett. "A pap, a nevelő, a tudós, a professzor, a lelkivezető, az apostol
fogalmi keretébe nemcsak beleillik a személyísége, de súlyos egyéniség
ként is jelenik meg ezekben a keretekben. Ezek is vezetői szerepet j,e
lentenek. Ezek a vezetői szerepek azonban szellemi vonzerőt, sugárzást,
a kovász láthatatlan munkáját és a csillagok erőszak nélküli vonzását
jelentik. Ilyennek alkotta és ilyennek áldotta meg a Teremtő" - mond
ta róla lényeglátóan valaki. De az előljárói tisztihez nem elég a "csillag
vonzás" ... Már a 20-as évek elején makacsul elhárította a házfőnök

igazgatói megbízatást; Rómában ugyanígy ellenszegül, amikor a gene
rális titkárj ának akarj a ottmarasztani ; Szegeden még a kari dékánsá
got sem vállalta. Mikor a 40-es évek. derekán egyik legrégibb, leghí
vebb barátja tréfásan szóbahozta, hogy egyházi méltóságot ruházhatnak
rá, teljes vehernencíával tört ki: "Én szakítok magával!" És most, ami
kor tudatosan vissza akart húzódni egy egész sor nekivaló szereptől is,
jön ez a kinevezés, amely keresztülhúzza minden elképzelését, míndenes
tül nem-nekivaló szerepbe kényszeríti, s hozzá olyan történelmi helyzet
ben, amely a legrobusztusabb vezetői energiát is fölemésztette volna. 
Mit tehetett? Vállalta engedelmességből, az ideiglenesség reményében
(kezdetben egy évre kapja megbízatását); fölvette a terhet, "mint Si
mon, a cirénei, a keresztet." (Mint egy fáradt csiga.)

A következmények néhány éven belül mutackoznak. A jól konzer
vált, rugalmas test rohamosan megy tönkre; állandó fáradtság, idegki
merülés, étvágytalanság, álmatlanság, később fokozódó feledékenység és
az "aggkor" egyéb tünetei mutatkoznak. Hozzá olyan' lélektani jelensé
gek: habozás, bizonyos energíátlanság, visszahúzódás, stb., amelyek két
s~gtelenné teszik valami lelki "sokk" megjelenését ebben a nemrég meg
energiától duzzadó jellemben. 1955-ben írja: "Szüntelen, Idegfeszítő.

végkimerülés felé Ű2JŐ rnunkám közepett, mintegy álomra, gondolok a
Balatonra - de egyelőre egy félnap pihenés is boldoggá tenne." Később

orvosai egyre több ilyen pihenést kényszerítenek rá, de ez már nem az
"igazi". "Az életlehetőségek köre mindig szűkebb lett: nem lehetett
rnessze menní sétálni, nem lehetett a hegyre fölmenni" - mondja hűsé

ges kisérője. És főleg: a gondok elől nem lehetett menekülni. Ami míatt
örömet szeréz neki mégis az üdülés, az, hogy ilyenkor azért még elláto
gat hozzá a mind ritkább madár: a múzsa. És a sors sajátos iróniája gya
nánt ez az ember, aki még nem olyan rég "mindörökké fiatal"-nak val
lotta magát, most az öregkor szinte klinikai-Iélektani részletességű lí
rájával és könnyes humorával ajándékozza meg a magyar költészetet. Ez
a fizikai és szellemi csökkenés-élmény rnindenkinek keserves, de száz
szorosan az a nagy embernek, akinek fokozottak az Igényei önmagával
szemben. (Világirodalmi rangú remekei ennek a élménynek például a Dör
mögés, a Szamár és cinege, illetve a Búcsú aszavaktól című versek.) Hát még
az olyan embernek, aki eddig egy életen át hozzászokott, hogy ő csak
ad és alkot, s önmagával nem kell törődnie! Most aztán megtanulta ezt
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is, szokott lelkiismeretességével - szinte az aggályosságig, Persze csak
orvosai és ápolói felé, akikre tartozott. Másokkal próbálta kerülni a
témát. Mikor egyik rendtársa aggódva kérdezte tőle: "Nagyon tetszik
szenvedni?" ~ szinte ijedten kérdezett vissza: "Látszik is?"

Hozzájárul a nyomasztó élményekhez az öregkor egy másik szükség
szerű velejárója, amely azonban megint sokszorosan fájó az ő meleg,
érzékeny, hűséges szívének: a hozzá közelállók, ifjúsága barátai egymás
után távoznak az élők sorából (1953: Schütz és Zimányi, 1963: Balanyi),
vagy kerülnek messze földre. "Aki szeret, aki nagyon szeret, Százszor
veszíti el az életet." (Szép piros szív.)

A csillagok tövében

Sötét a kép? - Csak az egyik fele még az, amit eddig elmondtunk.
Mert mindez kellett ,a végső kiéréshez. Érzi ezt ő maga is: "Csak egy a
fontos: égjek, s el ne égjek, Mint a pusztai vadrózsabokor. A nap is leg
szebb naplementekor." Es a fizikai bajokról is: "De nézz velük bátran
farkasszemet: Több is van bennük: onnan üzenet." (Kérdések felelet
nélkül, illetve Vendégek.) Próbáljuk tehát keresni ennek a pozitiv kitelje
sedésnek a vonásait!

Az első: egy immár tökéletesen vérré vált aszkézis: állandó akarati
készségű viselése mindannak, ami a természettel ellenkezik, de ki nem
küszöbölhető. Tűrni munkát és kellemetlenséget, de elviselni a sokszor
terhes kíméletet, kedveskedest is. Pedig bizony annak is inkább csak a
nehezét érezte már. Amit [óbarátaí egész leleményességüle összeszedése
vel vígasztalóul, melengetőül száritak volna, az valahogy nem hatolt lel
kébe igazán. Jellemző, amit egyiküknek ir: "Milyen jó volna olyannak
lenni,amilyennek azok látnak, akik szeretnek!"

A másik viszont éppen önmagának megőrzése rnindhalálig:

Mást mit tehetsz, ha semmit sem tehetsz?
Egyetlen egyet: önmagad lehetsz.
Legyen remény vagy ne legyen remény,
Az föl van irva· Isten tenyerén.

Így például míndvégíg megvolt benne - nem kis erőfeszítések árán 
az a szellemi nyitottság, ami a fiatal tanárt, vagy a szegedi professzort
jellemezte. Ismerősei, Vigilia-beli munkatársaí egybehangzóan vallják:
mindig minden érdekelte, ami a világon, az egyházban, hát még az íro
dalmi berkekben történt. Az Örökösökcímű versben - ahonnét jónak lát
ta posztumus kötete mottóját venni _. .memszürkült szívé't-ről beszél,
és olyan ragyogó bizonyítványt állít ki magáról, amit kevés ember te
hetne:

..... szépen éltem,
Igaztól, jótól, széptől sose féltem,
De ami nem szép, ami nem igaz,
Ami nem is jó, azt is, most is, értem.
Megértem azt is, aki nem ért engem,
Tudok ölelni múltat a jelenben.
És akarom ölelni a jövőt,

S szolgálatára magamat jelentem.

594



A teremtett világ: a természet felé is megvolt benne mindvégig ell
a kitárulás, egészen a kozmikus teljességig (Mint a Mátra; jellemző, hogy
az űrrakéták képe hányszor tér vissza utolsó időbeli verseiben!), azzal
a keresztény panenteizmussal, amelyet oly sokszor és oly szívesen fejte
getett: Istent élni meg a természetben. Hogy természetés szellern művei

hogyan jelentették számára Istent egy életen át, annak talán legművé

szibb és emberileg legmegindítóbb tanúságtétele a Bocsássd meg című

vers.
Végső kiérésig jut benne az igénytelenség, a szerénység, az igazí

nagyok alázata. Jó iskola ebben az említett leépülés-élmények sorozata,
-deelöljáróé tiszte is. Aggódó gonddal tartott meg minden kis szabályt és
szokást, és soha a legkisebben sem fogadott el -- nem hogy igényelt
volna -- kivételezést, különleges bánásmódot. Jelképes, mennyire nem
szerette a különálló rendfőnoki széket elfoglalni; hacsak tehette, rend
társai közé húzódott. - Érintkezésmódjában a sziporkázó közvetlenség
mindinkább helyt ad a csendes meghallgatásnak, a meleg humornak, II
bölcs egyszerűségnek. Megjelenjk valami lényében a szemlélödés nyu
galmából:

Azontúl már az ember nem beszél.
A csillagok közt csillagként lebeg,
Es teljesül és hallgat, mint a Hold.

(A hatvanévesek angyala II.)

Ez a halk és bölcs szelídség azonban nem - vagy nem elsősorban 
energiahiány. Hanem egy következetesen kordába fogott vehemens ter
mészet megnemesedése,

De leggazdagabb áradással .e jóság mutatkozik meg benne ezekben
az utolsó időkben. Itt sem valami természetadta lágyságra kell gondol
nunk, hanem tudatos elvi meggondoláson alapuló odahajlásra az embe
rekhez, akik mint "szentségtartók" hordozzák Krísztust, s bennük a
"társlakómként" jelenlevő Úrhoz. Köztudomású volt, hogy, nemcsak ö
maga nem mond rosszat soha senkiről, de azt sem túri, hogy ezt jelen
létében tegyék. Megvolt benne - egész életében - az az adomány, ami
csak az igazi nagyok jellernzője: bárkivel volt dolga, akkor és ott egészen
az övé tudott lenni, osztatlan figyelemmel, teljes jóakarattal, mintha
senki és semmi más nem volna a világon. (Szinte hihetetlen ez, ha meg
gondoljuk, hányfelé voltak kötelezettségeil) És az irgalmasság lelki cse
lekedeteinek széles skálájú gyakorlásán túl a legapróbb fizikai szelgála
tot sem érezte kicsinek vagy méltatlannak magához. Viszont meghatóan
hálás volt minden apró szívességért. Mikor az utolsó napokban már szólni
sem tudott, egy kézmozdulattalköszönte.

A belső fejlődés a kevéssé-mutatós szenvedések kohójában immár
befejeződött. A nagy egyéniség minden jellegzetességében kiérett, de ere
jével nem hogyelnyomna, inkább ösztönöz és fölemel. Gyönyörűen ha
sonlította valaki jelenlétét a napsütéshez. amely kibontakoztatja a szuny
nyadó csírákat, "Keresztény ember az, aki másoknak jó" - fogalmazta
meg ő maga. Ilyen ember volt.

A földi élet öt évvel ezelőtt a maga egyediségében lezárult. Kezdőd

hetik a másik, az igazabb, amely a Mü sugárzó és építő hatásában "örök
kön érik és míndörökké fiatal."

•



S/K SÁNDOR HÁTRAHAGYOTT VERSEI

HÁTRA SE NÉZZűNK

Hátra se nézzünk, fojt a part SllaQS,
A lomha, álmos, izzadt éjszaka.
Ami a parté, a parton marad
Halottak hordják halottaikat.
De minket húz az örökszúz vihar,
Minket a tenger, a tenger akar.
Szállani hív e drága hajnalon
Frissen, szabadon és fiatalon.
üzennek értünk vizek és egek
Én lelkem lelke, add a kezedet!

A NÉGY ÉIJŰLÉNY

(1924 vaQ1l 25)

I. Ember

Az Ember vagyok én. Rólam beszél a Lajstrom.
Józseftől Abrahámig és vissza Dávidig.
A mennyekből a földre az én testem a híd.
Az én húsom a vessző, melyen a Rügy kihajtson.
Vihar csereette arcom el tőlem ne riasszon:
Sériitt ágon is olykor fakad nemes gyümölcs.
Dávid vagyok, a szent és Salamon a bölcs.
Akáb, az átkozott s a négy kétséges asszony.
Ami bún, ami szenny kárhozatért sikolt
S az ég falán dörömböl mint vérbosszú-kiáltás:
Az én elátkozott nevemben egybefolyt.
De megcsordult a jóság az ég felhőiben

És idelenn k,ipattant holt ágamon az áldás:
Enemmé lett az Isten. Aldott az én nevem.

II. Oroszlán

Oroszlán vagyok, született király.
Ha én megrengetem irtózatos sörényem,
Ha végigmennydörög hangom a zord fövényen,
A sivatagIakóban a szívverés eláll.
De most ne rettegjétek karmaim,
Csak sáskán élek én s erdei tiszta mézen.
És emberi szavam és angyal-küldetésem
Elő vízzel keresztel a Jordán partjain.
Halljátok hát a Hangot, a pusztában kiáltót:
Utánam jő, akire vártok:
Készítsétek ösvényeit.
A kárhozat és kegyelem határán
Emelt ujjal kiáltom: Ime az isteni Bá1'án1l.
Ki elveszi a világ bűneit.

ARANYBAN ÉGNEK ....

Aranyban égnek, túzben aranylanak
Hegyen és völgyön a nemes őszi fák.

Október édes napja fényén
Mind, ami szép kilobog belőlük.

Tűz, tűz, mégegyszer, ha legutolszor is
Aztán hadd jöjjön a halavány halál

Eltek, virultak, égtek, - egy még
Részük: e szép mosolya halálnak.

(1956?)



:Rónay László

A FIATAL 'SíK SÁNDOR

A századfordul6 látszatnyugalma alatt a tehetetlenség és kétségbe
esés izzik. A magyar szellem legjobbjai érzik nemzeti történelmünk foly
tonos hanyatlását. Érzik a nemzetiségi és a szociális kérdések megoldat
lanságát, de nem találják azt a formát, a kifejezésnek azt az útját, ame
lyet szembeszegezhetnének a korszak üres konzervatívízmusával, és
megoldhatnák legalább a legégetőbb társadalmi nehézségeket. Innen fa
kad a korszak folytonos nyugtalan vibrálása. tehetetlenség-érzése, ha
lál-sejtelmei. A nemzet önmaga sírját ássa - villan fel sokszor a láto
más - s nincs olyan kéz, amely más munkát adhatna neki. Az eszmék
és ábrándok jóvátehetetlenül porba hullanak. Reviczky írja a Te
deumban:

Hány magas eszme, mennyi ábránd
kél s száll szívembe szerteszétl
De egynek sem tud adni hangot,
Oly árva sokszor a beszéd.
Ügyetlenül vergődik. itt lent
A messzeszálló gondolat.
Visszhang a vers, érzelmeinknek
Majd mindig csonka hangot ad.

A költészet és általában a művészetek nem találják rendeltetésüket,
nem érzik maguk körül azt a közeget, amely létezésük értelmét adná.
Zempléni Arpád már 1891-ben látta, hogy a kifejezés új eszközeire Lenne
szükség, amelyek képesek ismét mozgósítani, együttérzésre hangolni az
olvasókat. "A költészetnek - írja a többi között -, ha létjoga van, meg
kell találnia korszerű formáit, eszközeit és képeit, és azokat ebből a kor
ból, ebből az életből, mely a réginél sokkal élénkebb, drámaibb, kell me
rítenie." Újiból és újból felvetődik a költészet "ért,elmének" kérdése. Re
viczky az "Osztályrészemben" "hasztaLan kutatja" a vers, a "dalba ol
vadás" hasznát, s kortársai is mindúntalanazt érzik, hogy "oél és érte
lern nélkül lebegnek a levegőben". Csak közvetlenül a századforduló ide
jén tudatosodik a változás eddig körül nem határolt igénye, amikor a
legjobbak felismerik, hogy az irodalmi konzervativizmus ellen vivott harc
voltaképpen a politikai konzervativizmus tagadását is jelenti. Ignotus már
"írói szabadságharcról" beszél Hadi készülődések című írásában, s az al
kalmilag egybeverbuvált folyóiratkísérletek is mind az irodalom szabad
sága nevében szervezkedtek. Ennek nevében indult 1909-ben a katolíkus
Elet, s hogy mermyire nem tisztázódtak még az irodalmi frontok, s
mennyire az új, modern irodalom megteremtése az elsőrendű kérdés, ar
ra mi sem jellemzőbb, mínt hogy az Élet munkatársaí között ott találjak
Kosztolányi Dezsőt és Juhász Gyulát is.

A par exellence katolikus irodalomnak nem voltak tudatosan meg
őrzött "hagyományai". Előbb ínkább meg kellett harcolni azokkal a te
hertételekkel. amelyeket a külső szemlelő "hagyománynak" vélt: a prob
lémátlansággal, ,a gyermekességgel, amely 1901 környékén olyan szembe
tűnően jelentkezett például a Quo vadis láz ürügyén. A lengyel Sienkie
wicz regényének magyar nyelven való megjelentetése valósággal társa
dalmi eseménynek számított, s mindenki, aki lelki táplálékra vágyott, úgy



érezte, hogy ebben a műben maradéktalanul megkapja azt. Ignotus ha
talmas tanulmányban figyelmeztetett arra, hogy a lelki élet problémáit
és megoldásait mélyebben kell keresni és csak mélyebben lehet megtalálni.

Prohászka Ottokár volt az, aki meg akarta teremteni ennek a lelJkj
igénynek filozófiai tartópilléreit. Korán felismerte a századforduló újat
akaró és új irányba tapogatódzó hajlandóságát, s már 1901-ben így fo
~almazta meg - a bergsoni vitalizmussal és általában a kor bizonyos vita
lista és íntuicionísta filozófiai törekvéseivel egybehangzóan - várakozását:
"A szél fordul. Az egyoldalú, szétszedő, analizáló irányzat háttérbe kezd
szorulní, s az ember nem csak tudni, hanem élni akar: élni akar erő- és
életteljességben. Azért kiindul, új világot s bele új embert, új típust, új
ideált teremt."

Prohászka kísérlete

A századforduló katolíkus irodalmának történetét. de a századfor
dul6 egész katolíkus szellemíségét sem érthetjük meg a maga teljességé
ben, ha nem teszünk kísérletet arra, hogy Prohászka letagadhatatlanul
nagy hatásának okait és mikéntjét magyarázzuk. Ez a hatás jóformán a
harmincas évekig tart - igaz, egyre inkább konzervatívelemekkel fű

szerezve. (Ennek a konzervativizmusnak a problémájára itt, témánk ke
retei között éppúgy nem térhetünk ki részletesebben, mint Prohászka
politikai magatartására, szerepére az úgynevezett kurzusban, majd kiáb
rándulására a lwrzusból sem, mindez, ahogy szocuilis szemléletének elem
zése is, külön tanulmányt kívánó téma.) Sik Sándor például még 1928
ban is azt írta: "Prohászka legnagyobb egyetemes jelentősége az a nagy
szerü szintézis, amellyel harmonikus egységbe foglalta az egész tradicio
nális kereszténységet és a húszadik század egész eleven kultúráját".
Prohászka történelmi szerepében, eszmei irányulásában a húszas években
egyre több negatív vonási érezni, ekkor már a "beilleszkedés" program
ját hirdette, a század első éveiben azonban még dinamíkusan eredeti mó
don sürgette a "változást". úgy gondolta, hogya fennálló társadalmi szer
kezetet csak úgy lehet megváltoztatni, ha lelki síkon megújulás veszi kez
detét. Irodalomeszrríényének elsősorban a transzcendentális világrendbe
olv:adó, és azt kifejezni igyekvő írások felelnek meg. Ű maga egyébként
nem akart "íro" (szépíró) lenni, más céljai voltak. Az E:lővizek forrásá
ban (megjelent: 1927.) írja: "Ez a könyv lelki olvasmány. Él ugyan az
irodalom eszközeivel, de relsősorban nem az irodalom a célja, hanem a
lélek. A lélekformálás mestereínek sosem voltak szépirodalmí céljaik. Va
lami mást tudnak ők, tudják a Iélekszervezés ismeretlen fonálvezetékeit,
ismerik a belső életjárásnak finom ösvényeit, melyeken Istenhez talál a
lélek." A lélek "kifejezése" természetesen átlelkesült vállalást kíván az
írótól, dinamikus, sosem csüggedő és mindig mindent újra kezdeni tudó
nekílendülést, "folytonos rohamozást", melynek végén az ember felismeri
a világban a míndíg jelenlévő és alkotó Istent. Prohászka csak ezen a
"misztikussá magasodó" úton tudta elképzelni az élet megváltoztatását.
Törekvésének voltark szociálís vonatkozásai is. Figyelmeztetett a kapita
lizmus elembertelenedésére. úgy vélte, küzdeni kell ez ellen, és meg kell
találni a "szociális kiegyenlítődés" útját.

Mindezt mai ízlésünk szerint sok stiláris ballaszttal mondta el Pro
hászka. Akkor azonban ez a stílus találkozott a kor szellemiségének bí
zonyes dinamikus törekvéseivel, ennek is szerepe lehetett nagy hatásá
ban. Ez a stiláris dinamizmus (illetve részben expresszionízmus) más-más



világnézeti töltéssel - a kor más íróinál és műveiben is megfigyelhető.

Így például Szabó Dezsőnél. ,aki kezdetben éppen emiatt az erőteljességé

miatt rokonszenvezett (az utóbb megbélyegzett) futurizmussal, s aki ké
söbbennek az "erő-stílusnak" egyik legjellegzetesebb - és legmodoro
sabb - művét alkotta meg Az elsodort faluban (1919.), melynek beveze
tésében olvashatjuk ezt a jellegzetes mondatot: Ebben a korban "min
den egy végtelen szánalomba, egy kétségbeesett, felszabadító akaratba
gyűlt". - És bármennyire más világnézeti póluson állt is, az Eposz Wag
ner maszkjában (1915.) Kassákjának stílusát a maga módján színtén az
expresszív erőteljesség, dinamizmus és nyelvi erő jellemzi, amikor "nyá
jakat terelrte az úr elé" és a "tüzek himnuszát énekelne".

Ez az "erő-stílus", stiláris-érzelmi dinamizmus, az expresszivitásra
való törekvés is egyik megnyilvánulása volt annak az újszerűségnek.

melyre Ignotus utalt Irodalmi modernség című cikkében (1908.), amikor
arra figyelmeztetett, hogy az új költői nemzedék más utat keres, s közben
lassan rálel a kifejezés új lehetőségeire ... "Vannak íróink, akiknek más
mondanivalóik vannak, mint elődeíknek, s ezeket'más módon mondják
el ... Vian közönség, mely másképp érez, mást keres, másra kiváncsi, mint
apáí, .s ,a hozzá való szólásnak másféle idegbeli Iehetőségei vannak, mint
voltak tegnap."

A "másképp-érzés" egyik módja volt a dinamikus érzés, és Sík Sán
dor első kötete, a Szembe a nappal (1910.), ennek jegyében áll, nemcsak
címével utalva a dinamikus-expresszív stílus kedvelt hajnal- és nap
kelte képeire, hanem mottójával is, amelyben mintegy az "alkonyi" Ady
ellenpózát is felveszi:

Hasad a hajnal.
Az álmos, sziirke sivatag főlött

Megvillan a fény, és fől/cel a Nap.
Bíborosan, aranyosan,
Ifjan, tüzesen és szerelmesen.
Én, én kitárt karnil és szívvel
Ifjan. tüzesen, szerelmesen
Nézek szembe a Nappal.

Amikor a Szembe a nappal megjelent, már kialakultak az irodalmi
arcvonalak. A Nyugat jelentette a modernséget, és minden más' "konzer
vatív"-nak számított, Az irodalmi forradalom bef.ejeződött, az esztétikai
.Jrátvédharcok" folytak, a klasszikus és modern ízlés ütközött egymással.
Ekkor lépett föl a fiatal Sík Sándor, és még teljesen meg sem emésztett
aktív-dinamikus irodalomeszmény hangján -r-r- és Ady halálhangulatával
szemben - a szeretet vigasztalását hirdette:

Csaló a könnycsepp. Hazug a halál.
Látom a lángját egy nagy fényességnek.
A szereiet nagyobb mint a halál,
A szeretet az élet, élet.

(Síró testvéreknek)

Prohászka hatása érzik elsősorban Sík Sándor témáiban. Prohászka
ekkor már szembefordult a Nyugattal, és általában elítélte a modern
költészetet. "Vessünk egy tekintetet - írja - a legmodernebb irodalomba.
Hiányzik belőle a fluidum, mely a költőnek lelkes, rnélyen érző s a
világot harmoníoe felfogó lelkéből árad, s melynek rezgéseitől ész, szív,
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kedély átszellemül. Higgyétek el,a poétáítok gladiátorok, akik problé
márkkal küszködnek, de azokat megoldani nem tudják, s ez a tehetetlenség
mint sötétség s mint borzongás, fagyos érzés van kiárasztva műveikre. Itt
nem a seív, hanern az ész dolgozik; itt nincs lendület, hanem fáradságos
díalógizálás, okoskodás ... Nézzetek bele a borongós Ibsenek. a nyávogó
Maeterlínckek, a mérges, dühös Zolák lelkébe: múhelyt fogtok látni, ihol
fáradságosan dolgoznak, érveket csattogtatnak. Kérdezzétek meg őket, hogy
ugyan szerétik-e alakjaikat? Szeretnek-e, amikor írnak? Atszellemült-e ke
zeík között az élet? Dehogy, ők okoskodnak, krítizálnak, analizálnak ..."

Nem csoda, ha a prohászkai értelemben szerétetet és misztikus oda
adást hirdető költő jelentkezését, noha természetélménye újszerű volt,
a Nyugat részéről inkább ellenszenv, mint elismerés fogadta. Részben itt
lelhetjük meg (és részben a Nyugatnak a "dinamizmusból", mint stílus
ból és magatartásból való idegenkedésben. amivel nem sokkal később

Kassákot is nézték, Babits híres bíráló tanulmánya szerint) Karinthy
Frigyes sokat emlegetett elmarasztaló krítíkájának forrását. "Jóleső és
szimpatikus nekem Sik Sándor fiatalos lelkesülése: de hatni rám soha
nem fog a művészi fölény erejével, s lelkesíteni nem tud, míg nem ta
nulja meg óvatosan nyúlni a szavakhoz. Ha folyton dobalja : végtelen,
végtelen, mélység, magasság, mint valami akrobata, aki ezer kiló feliratú
súlyokkal labdázik: - végre mégis csak hólyagoknak kezdem érezni a
súlyokat és ez a szó végtelen úgy hat fülembe utóbb, míntha azt mon
daná ön: mákosrétes."

Sík Sándor első kötete sokféle képben és variációban szólaltatja meg
a szerétet és a természetélmény hangjait, ezek a költeményei azonban
többnyire megfakultak, részben a megfogalmazás túlzott ezvenetlenségeí,
részben a dinamikusari felnazyított képek miatt. Költői Iejlődése - és a
magyar katolikus költészet fejlődese - szempontjából azok a versei a
jelentősebbek, amelyekben megkezdi harcát saját formanyelvéért, míg
végre - talán a Sarlósboldogasszony idejére - megleli majd azt a for
manyelvet és lírai magatartást, amely igazán népszerűvé és elismertté
tette.

Harc a formáért

A formáért való harc a hagyomány számbavételét is jelentette. Ebben
a vonatkozásban jelentős műve volt a verseskötetével egyidőben meg
[elent irodalomtörténeti írása, a Mindszentu Gedeon élete és költészete.
Mindszenty középszerű költő volt, de egy-két költői eljárása, képe tanul
ságul szolgálta költő Sík Sándor számára. Megtanulhatta Míndszentvtől,

hogy a katolikus költőnek sem kell hittételeket, vagy éppen koreszméket
elvont, általános formában megverselníe, hanem egvéniségét kell 'bele
vinnie a költeményekbe, és így átlelkesítenie, felizzUania a képeket, ,.Ű

már - írja Mindszentvről - nem vallásos költeményeket ír. hanem lel
két, egvéníségét önti dalaiba." Mindszentv példája figyelme:zJteite arra is,
hogy a költőnek meg kell találnia helyét és szerepét kom eszméi és eszmé
nyei között. Amikor Mindszenty egvik levelében a ,.kor hívásáról" beszél,
Sík Sándor talán első költői korszakának egyik legsúlyosabb belső kérdé
sére kap buzdítást. Hiszen valahol, leglbelül ő maga is szerette a modern
költészetet, s ha Prohászka szava ideig-óráig el is riasztotta a modern
ségtől. mégis, megindul verseiben az anyag - a sorok, a képeik, a hangok
"'- átformálódása, egyre többször érhetjük tetten, amint egy-egy modern



képpel játszik el - részben Harsányi Lajos példája nyomán - egyre több
szrimbolisztikus elemet visz be újabb költeményeibe.

A belülvalók mécse (1912.) ennek a kö1tői útnak, és formakeresésnek
egyik első dokumentuma. Legfőbb jelentősége talán az, hogy S~k Sándor
nak ebben a kötetében sikerül meghódítania a keresztény költői hagyo
mányt, de úgy, hogy közben személyes tartalommal telíti a bibliai képe
ket, s amint szabadon, kötetlenebbül közeledik a hagyomány felé, olykor
már saját kora króníkájává is teszi:

Bétellet a harag kelyhe
És eljött a bosszú napja.
Ass.'l:ú porban sírok, sírok,
Arva templom árva papja.
Feleletképp a romok közt
Sivatag szél búgva repdes,
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Térj meg a te Istenedhez!

(Jeremiás)

. Ennek a jelenre utaló, komoran színezett, biblikus pátosznak pél
dáit láthatta Adynál is. Már a Szembe a nappal stílusán és "ellenpózában"
is érezhető Ady hatása. (Harsányi Lajos figyelmeztet kiadatlan önélet
írásában, hogy a fíatal katolikus irodalomnak indulása pillanatától jelen
tősebb ösztönzést adott Ady, mint Prohászka.) A fehé?' koszorúk títka
versépítése például jellegzetesen Ady példáját idézi:

Soha-soha még ilyen éjszakát.

A teleholá fönn.1ár az égen.
Fehéren.
Ezüstfehéren, aranyfehéren,
Némafehéren hinti sugarát.

De a külsőséges igazodasok rnellett akadnak olyan sorok is, amelyekben
- mint a Szürke délután-ban - az Ady-élmény lejjebb hatol:

Ott kinn a ködben valaki zokog.
Neked is fáj az élet, bús rokon?
- Szótlan benéz ez ősz az ablakon
S halványan, könnyesen rámmosolyog.

Végeredményben azonban inkább a szimbólumok felületén mozog, s a
nagy problémákra még többnyire' patetikus-retorikus választ ad, mint
sem valóban igazat, mélyet és megéltet. A szoeiális élmény már ekkor is
jelentkezik költészetében, verssel fordul az "én édes, édes jó testvéreim"
hez, de a kosztolányis hangütésű költemény nem tud igazán a probléma
mélyére hatolni. (A Selmecbányán írt Bánya című ciklus is ezért
erőtlen.) Ahol pedig igazán ráérez a szociálís kérdésekre, ott el
sősorban 'az imádság vigaszát hirdeti. Az ima, elmélkedés, az istenközel
ség az ő számára természetes volt, és vígasztalása eleven erő, de míndez
verssé válva és mínt a társadalmi ellentétek megoldásának módja már
nem elég radikális orvosság, kivált egy Ady mirid forradalmi bb hangja
mellett.
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A gondolat mély tisztaságához még nem mindig találja a megfelelő

költői formát sem. Még hajlamos .arra, hogy túlírja témáit, s ott is szí
vesen magyaráz, ahol a kép vagy a jelkép önmagáért beszél. Egy-két
helyen azonban már szuverén szabadsággal kezeli a szírnbólumot, sikere
sen vonatkoztat el. Ilyenkor születnek azok a versei, melyek méltón illesz
kednek a kortárs-kórusba:

Megúnom olykor a világot,
M egírtózom az emberektúl,
Fekete hoUók, búsak, némák,
Lelkem megszállják seregestül.

Lelkem megszállják seregestül.
Megülnek mint egy száraz ágon.
Meg se rezdül az ág, csak elnéz
Havas, kietlen pusztaságon.

Havas, kietlen pusztaságon.
S egy emlék száll, egy fürge dallam:
S egy perc alatt elsuhannak
Fekete hollók hosszú rajban. (Hollók)

Ady hatását jelzi, hogya korai versekben folyvást visszatér - ellen
tétes előjellel--, a "viz-élmény". Előbb' csak mint külsődleges elem, mint
körül nem határolt parttalan tenger, amely a költő t, a .,fehér virágot" rin
gatja csendesen; később a "sebes hab hányja ladikját", dc ő "versenyt
dalol a vésszel", és kezét a kormányrúdon nyugtatva visszakiált: "Atko
zDH, aki visszanéz l" Aztán már rejtelmes, meg nem határozott őseiemmé

válik a tenger (vagy éppen a Vág, amelynek "ritmusairöl" első kötetében
egÉ'''-z ciklust írt). A tenger örvényei jelképezik számára "az örök titkot",
amelyhez - úgy érzi - egyr,e közelebb jut.

A kuruc-téma is felvillan verseiben. de nem az a keserű, torkot szo
rító élmény - sem, mint Adynález inkább a századvég, EndrődiSándor ku
ruclírájára visszhangzik, legalábbis a kezdeti versekben. A Kuruc tábori
dalban, azonban már sikerül rálelnie a korszerűbb önkifejezési formára:

Kassa városában íraték ez ének,
Mikoroti diákok utána jegyzének
Tizenkét esztendőt tizenkilenc száznak.
Isten oltalmazza mi szegény hazánkat.

A világháború közeledtével Sik hangja elmélyül, formálása, stílusa
pedig "nyugato.sa:bbá" válik. Egyre gyakoribb [elzője a .,holt", színei is
tompábbak, vissza-visszatér az éjszaka, az "ezüst-hold" képe, amely fel
váltja a korai versek aranyló napját. Önmagát is betegnek, fáradtnak
érzi: És én a lelkét szívom a rámlobogó dalnak, /Fekvén ravatalán az
álomtalan ágynak,/ Némán és nyomorultan, mint egy szegény faág 
írja A beteg panaszkodikban. Úgy érzi, hogy összeszorul körülötte a vi
lág, "sük'et fülek, csüggeteg éjszakák" veszik körül, s 1912-ben nyíltan
kimondja:
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Imhol szeméten ül a beteg magyar,
Nyaldossa ebként üszkösödő sebét,
Vakarja lomhán, rossz cseréppel
Undok ezer nyavalyás fekélyét. (Jeremiád'



A "felelősség" lesz verseinek visszatérő motívuma, de érzi, súlyos
teher. hárul a költőre, aki az apostolhoz hasonlóan elárulja a mestert, ha
nem emeli fel szavát. Az "oszlop mellett megtántoruló" és "halkan síró"
Péterben önmagát formázza, amint ködös tekintettel,' elcsukló hangon
néz a fekete Iábhatárra, ahol villognak már a háború tüzei:

Földindulás van, édes feleim,
Ropog a vén föld korhadt gyökerében.
Röt lánggal ég körül a szemhatár
Véres villámok csattogó tüzében.
Mindenfelől döbbentő vad sikoltás
Bódult fülünkbe rettentőn riad.
Csitt, [eleim; én [eleim:
a Kéz mozdult meg a talpunk alatt.

Az els6 világhá.ború

A világháború első éveiben ismét fellángolnak az irodalmi viták.
Ezeknek politikai hátterük van: Rákosi Jenőék most mándenkire tüzet
nyítnak, akí ellenzi a háborút, akli békére vágyik. A "nyugatosokat" "koz
mopolita csordá"-nak nevezik, egy magát meg nem nevező hardas új
ságíró pedig így ront neki a költőknek: ,,8 míg odakünn megtalálta magát
ismét az ezer év előtti daliás magyar, lézeng itthon kettő-három nyomo
rult, magyarul dadogó, de Isten tudja, hogy mícsoda szerzet, aki így nyá
vog belé ezekbe a világverő. minden férfilelket felemelő legnagyobb na
pokiba". E "hitvány nvávogók" közül ekkor mondja el Babits a Zeneaka
démián a hatalmas Húsvét előtt békekönyörgését. Ady pedig il fekete
Húsvét"';ban a végzettől kéri számon az idők rettenetét:

Beteg szívem most be tele-nagy,
Milyen jó volna máskor élni.
Máskor s tán máshol,
Mert itt mindent letép a Fátum:
Fényes Húsvét, be fekete vagy.

Egyes katolikus lapok is örömmel fogadták a háborút - mint ahogy
az első években majdnem mindenkiben erősebb volt a nacionalista ér
zés, mint a tiltakozás -, Sí!k Sándort azonban rémlátások gyötrik, és ha
lottakat vizionál. Mint tábori lelkésznek, alkalma volt közelről is megta
pasztalni a háború rémségeit, ezért is érezzük hitelesnek például a Fe
hér rózsák a Dunán látomásos jelképiségét:

Bús vizeken, holt vizeken
Esteli fázó fény remeg.
Hidegen, halkan, jönnek, jönnek,
A hűlt szívek és holt szemek.
A megfagyott szép mosolyok.
Havas habok zuhogva hozzák.
Haj, hóvá halt melódiák,
Téli rózsák, hócsipkerózsák!



Költészetét kezdettől jellemzi az ódai hajlam. A háború felszaba
dítja ezt az ihletet, bizonyos módon "igawlja" is, nem osak ódaiságát,
hanem a képeket fölnagyító költői látását is, a háború olyan élmény, ame
lyikhez ez a hang és látás illik, ez az ódaiság és ezek a hatalmasra mé
retezett látomások. A folyó eimű versben, 1914. márciusában még csak
mint távoli vízió jelenik meg egy "néma idegen, aki integet értünk", a
Magvető-ben aztán határozottalbban körvonalazódík alakja, szerepe. fé
lelrnetesre, misztíkusra növeli a költői képletet:

Jön.
Na.gy néma árnyék óriás lovon.
A verejtékes nehéz éjszakában
úgy nyúlik el rettentő köd alakja,
ú.gy ölel körűl mindent hidegen,
Mint a szívet a halálfélelem.

Valóban: saját rettegését, iszonyatát vetíti ki a költő. tárgyiasítja,
alakot, kiterjedést ad neki, s az egyre növekszik, hiszen "könnycseppek
ködéből", a háborús félelemből nőtt ekkorára.

Ahálborúról kezdetben nem voltak egyértelmű élményei Sík Sán
dornak. Néhány hónapig talán hatott rá is a hivatalos propaganda. Éb
redés című darabjában még érezni a nacionalista ízt, a meglehetősen naiv
történetet nyilván háborús buzdítónak szánta, és a fiatal Morvay meg a
tanára, Tóth Gábor hősiességével akarta igazolni mondanivalóját, Az
anyag öntörvényeazonban a szándék ellen fordult. A dráma legélőbb

sZf"'eplője, a haldokló káplár az, aki felveti a kérdést, mi értelme van az
egésznek, miért kell egyáltalán fegyvert fogni. A válasz azt jelzi, hogy
Sík Sándorban. ha öntudatlanul is, de már érett a háború tagadása, s
már érezte, hogy az értelmetlen vérontás rnögött imperialista hatalmi
harc rejlik, A Solamott király gyűrűje (1916.) eímű misztériumjátékának
király-alakjá/ban mindenesetre sejthetjük, hogy a hatalom és a totális
kiszolgáltatottság gondolata ott kísértett benne ekkortájt.

Összes verseitben (1916.) szerepelnek műfordításai is. A későbbi je
lentős himnusz és zsoltár fordítások első prózai ezek a jobbára alkalmi
magyarítások. Egy remek telitalálat: Assisi Szerit Ferenc Naphimnuszá
nak adekvát fordítása, de nem kevésbé mélyről fakadó hitellel tolmá
csolta a De profundist. s mellette a 78. zsoltárt, a háború idején való
imádságot. Ha némelyik megoldása talán sötétebb tónusú is az eredeti
nél, annak a magyarázata a kor, amely. valóban átéltette a fordítóval a
zsoltáros igazságait.

A háború idején érdekesen változott Sík Sándor népszemlelete. A
pécsi gyalogezredben nagyon sok egyszerű parasztemberrel ismerkedett
meg, s egyre inkább ráébredt arra, hogy ezeket az embereket nem a hábo
rú érdekli, hanem az otthon hagyottak sorsa. Egyre érlelődött benne a
felismerés: az ő sorsuk króníkásává kell válnia. S ha meg lis őrzi ódai
modorát, kifejezésmódja lényegesen egyszerűsödik, és sajátos népiesség
gel igyekszik egyszerű érzéseket egyszerű formában kifejezni. (Ennek a
"népiességnek" a világháború első éveinek költészetében divatja is volt.)
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Mmt például a NépjőlkeU5k címií versében 1915-ben:

Most is tudom, hogy hallgatva pipáltok:
A lelketek, jól látom, messze jár.
Az a szép nagy hegy nem a Fruska GÓ'ra,
A baranyai drága szép határ!
Kend, András bácsi, most Vázsnokra gondol,
(A felesége tudom, nagy beteg,
A mai levél csupa szomorúság.)
M eg hogya szőlőt azt ki metszi meg!

Ez a szándékos egyszerűsödés természetesen magával hozott olykor pró
zai laposságet is, amikor nem telítődött kellő lírai töltéssel. De a sikerül
tebb versekben a költő szerencsésen egyesíteni tudta azt a felismerést,
hogy ez a háború nem a népé, egyrészt az ódai szárnyalással, másrészt a
kifejezés egyszerűségével, olyan emlékezetesen szép darabok születnek,
mint például az Ady híres ".gyürkőzzJánosaihoz" - de más hangszerelésben
szóló Magyar óda 1916-ban:

Roncsolt kezedben mázsás régi szablya;
A régi jó vas csak előkerűltI

Es húsod is a régi nyűg harapja,
Es fojtogat a régi keserűd.

Karddal karoti a sors betűit rója,
De amit tesz, másé a gondolat:
Melled sövénye más vetését ójo.
S honn recseg a föld tennlábad alatt.

Adynál: Bajban van a messzi Város /gyürkőzni kell a Halállal/ gyür
kőzz, János, /rohanj János!

1916 novemberében már "minden emberhez" fordul Sík Sándor, s
rá akarja ébreszteni őket esztelemégükre és bűneikre:

Sírjunk, testvérek!
Kik a teremtés emberkoszorúját
Szennybe tapostuk: nincsen más reményl
A bukott földnek mása nem maradt.
Ez tán még felhat a fekete égre,
Megharrnatozza fertezett szívünket,
Es lehetünk még egyszer emberek!

Ady is a "megcsúfolt emberről" írt a Nyugat 1917 október elsejei szá
mában, az emberről, aki a magafűtötte "vad pokolba veszett ebként be
lerohant".

A Nyugat márciusi számában Babitsból kiszakad a rettenetes ki
áltás: "l!:s ha hasztalan lima, sírás-mi káromolni/ t ud u n k még, fér
fiak! Ma már /hiszűnk káromlani érdemes! alvó magasságot a sorsban".
Erre válaszol Sík Sándor: "Csak egyet kérek Istenern JAtkot ne engedj
ejtenem!" Pedig ő maga is tudja, érzi, hogya pusztulás elvégeztetett. De
a pusztulásba nem lehet belenyugodni. Vörösmarty zilált lélekkel vias
kodott annak idején a nemzethalál látomásával, s most Sík Sándor - aki
annyira szerette Vörösmartyt - is így ír:



Nem nem! Most aludni nem lehet!
Hiába függöny és hiába zár:
Az ablakon, a szörnyű zárt szemen
Benéz, rám néz az őrült éjsZ(lka.

(Éjszaka 1917-ben)

A végletek között vergődő költő bizonyára észre sein veszi, hogy ezek
a kétségek és szenvedések csiszolják kí igazán Iíráját s a háborús évek
végere már készen volt a hang, amely olyan póztalan egyszeruséggel tisz
tán, szépen ível majd föl a Sarlósboldogasszonyban.. Előbb azonban még
meg kell érnie az utolsó nagy vereségeket. s megírja a Sikoltást:

Feketén dördül a vérveres égbolt:
Vagy leszel tenmagad, vagy - elég volt.

Magyarok, magyarok, harsan az óra:
Feltámadásra, vagy búcsúztatóra.

Egy hónappal később a már-már szólní sem tudó végsőkig elkesere
dett Ady megírja a világháború nagy tanulságát, az Odvözlet a győzőnek

cimű verset, utolsó kerek vallomását, egy élet áldozatának. tanúságát.
Amíkor Sík Sándor megjelenteti következő nagy versét, A rokkant énekét,
Ady már halott. Halálával a modern magyar költészet fejlődésének első

szakasza is lezárult. Ami ez után következik, már egy új korszak új hang
ja, amely külön elemzés témája kell hogy legyen. A katolikus irodalom
és általálban a katolíkus költészet is új utat kezd ezekben az években, és
ez az út Sík Sándor költői fejlödésének, gazdagodásának állomásait is ma-
gával hozza. '

E

NEGYVEN UTAN

Nem igen volt az alvással bajom,
s most gyakran ébredek a esimdre éjjel.
Fekszem néha órákig s hallgatom,
hogy ketyeg óránk m'eglódult szeszéllyel,

s mint nyöszörög álmában asszon'yom,
vagy alszik békés, csöndes pihegéssel.
Már a hajnal szürkül az ablakon,
eb vakkant, járdán siető köhécsel,

hosszan sipol távolban egy vonat.
Verset formáló s nehéz gondokat
forgatok fejemben, vagy semmiséget.

Amit Kosztolányi irt egykoron,
bevált, végleg túl az ifjúkoron,
általlépve a hClitár negyvenévet.

Hegedüs L4szl6



KÁLNOKY LÁSZL6 VERSEI

A TAVOZO

Mögötte hosszan kígyózott az út,
érdes cirádáit fülébe véste
a láthatatlan tücskök cirpelése,
légoszlop nyomta, fullasztó teher,
s erdő nyelte el, mikor alkonyult.
l) ment tovább, nem lankadó iramban,
s látta lombok között a holdvilágot
vörösleni, mint hegylakók tüzét.
F'aodúkban kongott a tompa tamtam,
magasból hulló tüskés fénynyalábok
súrolták arcát, súrolták kezét,
s zőld selyemből szőtt égi létrák,
léggyökerek keresztezték a léptét.
Igy jutott a bizony,talan terepre,
melyet fehér foltnak mutat a térkép.
Itt-ott hideg rovarfény foszforeszkált,
és egyenletes zümmögés követte,
míg a bozótban támolygott vakon,
ahol emlékei szétrongyolódva
akadtak fenn mohó faágakon.

Tudta, hogy így lesz, tudta, hogy mi éri.
T'Hdta, hogy nincs mód visszatérnie.
Reggel füvetlen tetuserpartra ért. ki:
Mint nap az égen, lüktetett szíve.
l) bandukolt a forró ragyogásban,
amely minden hómályt magába nyelt,
s nem hagyott hűset. Mégis lehevert.
A partra dőlt, hol mindörökre nyár van.
Fáradt volt. Aludni akart.
Aludt. Arnyéka testéből kilépett,
mint aki jobban tudja, mit tegyen.
1\;1ent az árnyék, kémlelte a vidéket,
letérdepelt, megmosta arcát.
A test földön feküdt, élettelen
tartásban, úgy, ahogy magára hagyta.
Föltekintett az árnyék, föl a napba.
A nap mereven nézett vissza rá"
mert egy percig habozva állt még.
I\'em látta senki, hogy az árnyék
magától hajolt a tagM alcl.

A HALOTTAK FOLYÓI

Ott hömpölyögnek, kanyarognak,
ahol sohasem jártunk, te meg én,
rözsetűzfényű estéktól lilák,
1,agy kékesfeketék és görcsösek,
mint erek egy vénembel' kéz/ején,
fölöttük tarfejű madár rikolt,
s úszik rajtuk seregnyi holt,
tátott szájjal bámulva fölfelé,
8 mindegyik oly bambán kedveszegett,
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VARAKOZAS

mintha nem látott volna m~g eget.
Már-már ocsúdnak, szemüket kinyitva,
s képek születnek emlékezetükben,
egy város, egy házsor, egy nél szeme,
s úgy hatol a viz füljárataikba,
mint formátlan, de ismerős zene,
s mikor már kép a képpel összeállna,
s a zenéből kihalianék a dallam,
rájuk a foly6k zsarnoka, a szél csap,
hogy az emlékszövevényt szétzilálja,
s szétfoszlik a ritkás, semmicske fátyol,
mert a holtak emléke annyit ér csak,
mint hóemberek álmai a nyárr61.

Öregedőben a sziv egyre várja,
hogy valami kimondhatatlan,
szem és homlok mögötti virradatban
kezdődjék ég és föld színváltozása,
s éjek, napok titkukról .valljanak.
Lassan száll fel a fakó boltozatra
az elmos6dott, lomha nap,
s lenn a lapályra sárga fényt vet.
Bozótosukban kushadnak az évek,
s falánk vadállatarcuk eltakarják.
A fölrepedt föld gyűrődéseit

a sugarak mint hogyha kivasalnák.
Az idő nagy békességben telik.
A gyapjas felhők kék mezőn delelnek.
A legyező aÍakban terjedő fény
észrevétlen hatol be a homályba,
ahol őslények árnyékai élnek,
és történelem előtti szerelmek,
mig ő a sűrűben tapogatódzva
rálel saját rég otthagyott nyomára
amely el nem enyészett mindaz6ta.
Osvényre lép, hol rég haladt át,
váratlan minden, mégis egyszerű,

ugyanolyan a lomb s a fű,

ahol különös maszkokat lát,
félig elfelejtett halottak
laposra préselődőtt arcait.
Az arra járók őrajtuk taposnak.
Megáll szorongva, összerezzen,
mint aki sejti már a csapdát.
Ferde sugarak nyílvesszője éri,
feszélyező emlékek fojtogatják.
Tudja, bekeritették. Visszatérni
nem' lehet már. Jobb, ha magát megadja,
s eltűri, ami elkerülhetetlen.



LANOVKA ITta T'h u r z 6 G á b o l'

- Ez kicsoda? - kérdezte Anna.
- Remete Szerit Antal.
- Rémes!
- Ez?! - És megsértődött F. mester, az ismeretlen XV. századbeli

festő nevében. - Remekmű.

- Ostoba. Obszcén. Ízléstelen. - Anna egyI'e dühösebb lett. - Pri
mitív. Erőltetett. - Közelebb lépett az oltárképhez. levette riapszemüve
gét, - Hát lehet valakinek ilyen szakálla?

Már kezdett ingerült lenni:
- Prágában odavoltál Picassotól. "A kedves arcképe". - És most

ő lett, szántszándékkal, értetlen: - Köszönöm szépen! Egy szeme van,
az is az arca kőzepén.

- Az más. - Levette napszemüvegét, - Az Picasso.
A kis felvidéki templom ablakain tarka fénycserepeket szórt be a

nap. Jóformán semmit sem világított meg. Mintha arra vállalkozott volna
csak, hogy a boltíves semmiből kiemelje az oltárképet. "Szent Antal meg
kisértése." Egy kopasz aggastyán; gondosan fürtözött, kékes-fehér a sza
kálla, egy barlang előtt térdepel. Kezét összeteszi. mintha két szárnya
lenne, és éppen lendítené, felkeresni Istent a magasban, De Isten nincs
sOOo1, Isten néha eltűnik, hiába hívják esengve, nem jelentkezik. Most
is -ez nyilvánvaló a remete kissé sértődött arckifejezésén -bújócs
kát játszik vele. Talán ott van, a magányos felhő mögött. A kísértés azon
ban annál jelenlevöbb. Az a sívó puszta, egyetlen zöld folt se benne. De
a víztelen homokon mégis egy bandzsi, dúskeblű nő, halfarokkal. arcán
igéző és félreérthetetlen mosoly. És odébb - a Szent talán előlük készül
a szárnycsapásra, fel az egekbe! - három asszonyördög mutatja, felleb
bentve szoknyáját, csupasz, szilvaforma fenekét. És egy hídra, csillog
ezüst pikkelyes teste, s valahány feje van, mindegyik egy sápadt, ázott
hajú, felékszerezett hölgyé. Aztán - most éppen odatévedt a fény - há
rom tulipiros kis krampusz, kézenfogva egymást, körtáncban 'nyújtogatva
szigonyos nyelvért a remete felé.: És még mennyí minden! Üzekedő, asz
szonyfejű nyulak. És békák fűzőlden, varangyosan. egymás síkos hátán.
És egy hosszú, drótszerű sugárban vizelő ördög. A szerit előtt száraz ke
nyér-darab, egy hering csontváza. De két angyal - aki közelebb lép,
látja, csimbókos farok kandikál elő fehér leplük alól .- aranytálori 8On
kát, kolbászt, eidami sajtot, csirkét nyújt feléje. És a szent! Ennyi ajánl
kozás, gerjesztés, kísértés közepette összeteszi kezét, szőrcsuhája mintha
most jött volna a szabótól, szakálla a fodrász bodorító vasa alól. A szeme,
ahogy hasztalan keresi Istent, senki mást! De csak a sátánt látja, annak
valamennyi tarka-barka kísértését.

Anna újra feltette napszemüvegét.
- Ti keresztények, amit ti kitaláltok!
-- Ennek semmi köze ...
- Akkor mínek van templomban?
- Hiába magyaráznám. akkor sem akarnád megérteni.
- Mert ez a lényeg, ugy-e? Hogy nem akarom megérteni!
A színes ablakról elsuhant a fény. Már csak a kicsi, zegzugos, gótikus

templom. Homály, mintha ködben úsznának. vagy egy vízözön kapta
volna hátára, a szobrok, Máriák, Sebestyének. Dorottyák, Katalinek. A
ropogó, szuette padokban egy-egy öregasszony. Mozdulatlanul, szuettén
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,ök is, akar á szuette faszobrok. Parányi fény, - nem viiágit meg-sem
mit, - az örökmécs.

- Ez rní ? - kérdezte Anna.
- Örökmécs.
- Mínek? Nincs tőle világosabb.
- De van.
- Hol? - Levette napszemüveget. - És ez?
- Katafalk.
- Borzasztó.
A templomhajó közepéri ezűstveretű, üres koporsó, aranybojtos fekete

leplek, vak kandelláberek.
- Szokás.
- Látványosságot csinálni a halálból! Ez is jellemző..- Nem akart

közbeszélni. De Anna nem nyugodott. - Hát nem jellemző'!

- De igen, - felelte. Így egyszerűbb volt.
- Hát vége, Meghalt. Kész, vége. El kell kaparni. De ehhez ez a

fekete ünnepség! Engem égettess majd el, csak úgyegyszerűen.

A kapuban voltak már, a férfi menekült. Hatalmas, töredezett már
vány szenteltvíztartó. Egy asszony lépett be a fényből, belémártotta az
ujját, keresztet vetett.

- Most persze imádkozik, - mondta Anna.
- Vagy hadd fent a napszemüveget, - feleIte- vagy vedd le!
- Most imádkozik'! - kérdezte Anna kihívóan.
- Azért jött a templomba.
- És te is azért jöttél?
- Most nem.
- De imádkoztál. fogadjunk!
- Igen. Mellesleg.
- Es attól most jobban vagy'!
A nap csak a templomablakról tűnt el, a téren harsányan, hűvösen

lángolt. Egyetlen ragyogás köröskörül minden lábasház. nyúlánk fény
nyelvek az apró 'ablakú homlokzatokon, csipkés tornyocskákon, kerek,
dülledt hasacskájú erkélyeken. A városháza fénylett, a sok-sok ablak,
szikrázó tűzijáték. Sehol egyetlen ember. Ez a terecske akár Remete An
tal sivátaga. Szombat délután, lehúzott redőnyök, a zöldségpiac üres stand
jain fonnyadt kápoeztalevelek, korhadt kalarábélc. Csak a trafik nyitva,
a pókos-poros kirakat mögött öreg hölgy. Haja csupa göndör, feihéT lokni.
Akár a Szent szakálla.

- Kérdeztelek. - mondta Anna.
- Mit'!
- Nagyon jól tudod. Szóval imádkoztál?
- Már feleltem.
- f:s míért?
- Csak úgy.
- Th értem is'!
- Például érted is.
A Rotharidesz-ház sarkán álltak. Egy homályos sikátor végén látszott

a Tátra. Nagyon messze volt, és mégis közel, eltorlaszolta fénylő fehéren
a sikátort.

- Értem? - Anna újra levette napszemüvegét. Az a zöldes-kék,
rosszmájú, csúfolódó tekintet. Mennyire ismerte! - Nekem nincs istenem.
Egy ostobaság. Szakállas vén pofa ül a felhőkön, fölötte háromszög. Th
jobbról-balról buta angyalok, hermafroditák, szájukban szalag; mínt egy



májusi felvonuláson. - ,,<;:iloria in excelsis Deo"! - Indult, a csendben
kopogtak tűsarkaí. - Amit nálatok láttam, abban volt legalább valami
értelem. "Békét Vietnamnak", meg ilyenek. Igaz, hogy régen az is volt:
"Éljen Sztálin l Éljen Rákosi!"?

- Volt.
- És most hol vannak? Na látod! Minden isten felesleges..
És ,egy távoli, zöld dombvonulat mögött ott volt már a Tátra. Meny

nyei, teremtői arohitektura, Fent, a csúcsokon, ült szinte a nap. Bontat
lan, déli mélykék, mánden pára eltűnt, minden bizonytalanság megsem
misült, csak a bizonyosság maradt. Anna kopogott előre, ő hátramaradt.
Lassan, kényelmesen gyújtott rá. És a gyufa míntha tudta volna, hogy le
akar maradni, a hatodik vagy hetedik villant csak fel. A főutcán érte
utól. Itt kezdődött az új lakótelep. Személytelen. rideg, fehér, kiókumlált.

. Mintha a mesék vadrózsás bozótosából egy számtanpélda logikus-észszerű

rendjébe tévedtek volna. .
- Nem érted? - Anna egy fagylaltos bódé előtt várta. - Értem

ne imádkozz. Nincs szükségem az istenedre. Nem ismerem. Ha létezne,
meg akarnám ismerni. Mint mindent. ami létezik. De ami nincs, azt mi
nek akarjam megismerni?

Alltak, Szemben a káoszból teremtett csoda, a föld önmagával vívott
harcának győzelme. a Tátra. Körülöttük a rendből kiszabott csoda, az új
lakótelep. És az a zöldes-barna, értetlen, csúfolódó, de talán - ezt is
érezni kellett! - menekülő, védekezve támadó tekintet.

- Ha érted imádkozom, - mondta a fédi sokára, és tudta, most
tépi szét ingét a mellén, mutatja: "ide célozz!" - magamért imádkozom.

És nem tévedett:
- Mert önző vagy!
Hogyan feleljen erre a a gyűlöletre?

- Mert összetartozunk.
- Én csak magamhoz tartozom.
Feleljen rá? Inkább mentek, 'némán, egymás mellett. Végetért az új

lakótelep, a szemfájdító, sugárzőri sivár falak eltüntek. Újra egy rozzant,
girbe-guoba utca. És házak, földszintesek, parányi, falak közé szorult ker
tecskékkel, és emeletesek. a múlt századból. Girlandok, cikornyá:k, vert
vas erkélyek, és néhol- ottfelejtve, mutatóba - egy-egy cégér. Hatal
mas, rozsdásodó kulcs - itt lakatos élhetett. Elmosódott, fekete fej, fülé
ben arany-karika, - itt fűszeres '"A szerecsenyhez". A szálloda, vadonat
új, pattogzó szürke festékű homlokzat, vak neonfény: "Hotel Meteor", de
a rossz festék alól előbújt: "Fogadó a Vörös Sünhöz". A vörös sün, kissé
ijedt tekintettel, még ott pislogott a kapu felett.

Anna leült az ágyra. -
- Mért nincs itt fürdőszoba?

- Fürödni akarsz?
- Egy hoteliben legyen fürdőszoba.

~ Hideg, meleg viz. Mosakod] meg.
- Nem vagyok piszkos.
A csap csöpögött. Szabályosan, egyenletesen; akár egy ketyegő in

gaórán, mérni lehet rajta az időt. A kettős réz-ágy, a szükséges bútorok,
egy lócán a két koffer. A falon nagyított fénykép: a Spartakiád mérhe
tetlen, újjongó tömege. És egy másik: vízfestmény a Tátráról; tarpataki
vízesésről. Ahogy állt az ablakban, négyszemközt a Tátra vonulatával, a
művészet megalázta a valóságot.

- Most mért sírsz? - fordult meg.
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Anna kuporgott az ágyon, és sirt.
- Mért nem felelsz? - Leült melléje,
- Haggy békén.
- Mért sírsz?
- Sírok.
- Mért sírsz?
- Mert szerétlek.
- És ezért sírni kell? - Szégyelte, hogy gyengéd lett.
- Mert szörnyú, iszonyatos, elviselhetetlen.
- Hogy srrsz? Vagy én vagyok szörnyű, iszonyatos, elviselhetetlen?

- Megsimogatta, csupa könny a keze. Anna közelébb fészkelte magát
hozzá, továbbsíet. De ezek már nem könnyek voltak, ez víz volt csak,
nedvesség. A gyengédséget már csak erőltetni tudta. Mennvire ismerte! _
Mért nem felelsz? u

- Mondd- kérdezte Anna - minek szeretlek?
- És én téged?

Az· más! - Már nem sírt. Eltolta magától. - Az egészen más!
- Bántottalak?
- Mindig! Mindig!
- Mosakodj meg. Egy óra múlva indul a lanovka.
-:: J ó leszek' így is.
- És öltözz át, Kétezer méter. Mínusz 5-6 fok.
- Na és?
- Ez a könnyű ruha ...
- Legfeljebb megfázom. Szeretsz?
- Szeretlek.
- Most hová mész?
- Na hová? - Próbált uralkodni magán. De most sem sikerűlt, ezért

menekült. -- Azt mondtad, hogya szállodában nincs összkomfort,
,Az a gonosz, csúfolódó kis fény a szemében!
- Csak polcskák. Ezt is mondtam.

Azok nincsenek. .
Mert még nem találtam. Most itthagysz?
Öt percre.
És addig velem mi lesz?

- Majd sírsz. És senki sem kérdezi, miért.
Az ajtót résnyire nyitvahagyta. A folyosón, egy fordulóban, megállt.

Szűk kis ablak, alatta az udvar, egy régi beszállófogadó. Köröskörül, akár
egy klastrom kerengője, fedettfolyosó. Ecetfák alatt apadt vörösmárvány
húzós-kút, A falakon az ampelopszisz kezdett zöldülni, most még mint
egy kípreparált dernonstrációs ér-rendszer. Szívta a cigarettát, nézte ezt
a lomos-regényes udvart. Prágában arról folyt a vita, hogy az új lakó
telepek lélektelenek. Minden tökéletes, szabályos, az ember céljaira és
szükségleteíre terveződött. És mért van mégis az - jegyezte meg Herr
Obenreith, a neves nyugatnémet építész -- ihogyaz ember trnenekül a
számára értelemmel teremtett világból? Mr, Kagashí - Tokióból - so
rolta a statisztikai adatokat: az új, célszerű lakónegyedekben a legma
gasabb az öngyilkossági százalék. Abrned Kafur, az EAK főépítésze, meg
mutatta a Mokattam alján, egy levegős, szellős dombon épült új lakóne
gyed fényképeit. Félig üresek a házak, - magyarázta; kétszáz, három
száz méterrel odébb a régi, zsúfolt Kairó, összeroskadó. szüntelenül omló
házaival, minden szobában hat-nyolc ember, még a kecskét is ott tartják,
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és csak akkor hajlandók kimozdulni, felköltözni, ha rájuk szakad vala
melyik épület, húszan maradnak a romok alatt, húszan és a kecskék,
Mert Allah így akarta. Allah így akarta -- mit akar az Isten? "Te csak
magadra gondolsz .- Anna a nemzetközi építészeti szimpózíum után a
Vitus székesegyház előtt várta - de azzal, hogy én is veled vagyok, és
hogy nekem is ..." "Szívem - mondta - én hivatalosan jöttem, te csak
mint vendég". Nem mondhatott volna rosszabbat! Anna elindult az Arany
csinálók utcácskaja felé. "Én sehol sem vagyok hajlandó vendég lenni".
A Szerit György templomnál megállt. És szinte aláhúzta: "Pláne általad".
Életet azokba a kövekbe! Mindent megkap az ember, amit a század fel
kínálhat. Dc az összkomfortos életen túl van más is. Nürnberg új lakőte

lepén - erről is Herr Obenreith beszélt - egyre-másra mondják f.el a
lakásokat, költöznek falura, vagy vissza, a romokból újra tákolt városba.
Nézte az udvart, ezt a lakályos nyugalmat, sarjadó ecetfákat, az ampe
lopszász ritkásan kibuggyanó Ievélkéit azon a ki preparált érrendszererr 
ezek a régiek, gondolta, tudták, mi az a valamicske még, ami a célszerű

élethez kell. Amitől 'az élet általában élet. A fölösleg. Ezt cl is mondta a
szimpóziumon, a Waldstein palotában. Nézte az ódon szállodát, udvart,
fedett kerengőt, egyszerre izgalom fogta el - most hogy tervei szerint
kezdik építeni Sashalmon az új lakónegyedet, megrabolja a régieket, el
csen valami fölösleget. Talán az ampelopsziszt, talán ezt a kutat, talán ...

Egyszerre felkapta a fejét.
"Mert önző vagy!" - hallotta Annát.
Aztán sajátmagát. rekedten. a húszadik-cigaretta után:
"Én? És ezt mért mondod?"
"Csak az számít, aki te vagy. Nézlek. Egész életem a tiéd, úgy né-

zek rád, míritegy kutya. És tudod, mit érzek?"
"Mondd el".
"Azt érzem, igenis, hogy rajtam az örv, kezedben a póráz!"
Elindult, vissza, a dohos, homályos folyosón. Megállt a félig nyitott

ajtóban. Hallgatózott. Anna mindig magával hordozta apró tranzísztoros
magnetofonját. Mindent felvett, lehetőleg titokban. És időnként, mint a
hamiskártyás harisnyájából a trornfot, előrántott egy szalagot, rátette a
gépre, megindította. Három éve voltak házasok, és egész házasságuk ilyen
magnótekercseken. Fél szekrény tele. A vallomások és marakodások, a sí
rások és feloldódások, a Iogadkozások és a szemrehányások. Minden,
minden, mínden, Eleinte remek játék volt; - "Most beszélj - mondta
Anna - ami csak eszedbe jut. Pszichoanalízis". És megindította a készü
léket. És később, aztán, bármelyik pillanatban készen állt, hogy szembe
sítsen egy mostani érzést, kijelentést valamelyik régivel. Csak ebben volt
rendszeres és módszeres, semmi másban.

Allt a folyosón, hallgatta sajátmagát.
"NiÍnCIs rajtad se örv, a kezemben nincs poraz. Mindössze hozzám .

tartozol. f:.s mielőtt feltennél egy másik tekereset. közlöm veled, én is
hozzád tartozom. Ha akarod, rajtam is az örv, a te kezedben a póráz. E7
a szerelem, fiam. És mivel a szerelemnek előbb-utóbb értelmet kell adni,
ez a házasság. Most hallgass! - Egy felcsukló sirást csittított igy el. És
folytatta. - Az embernek vállalnia kell sajátmagát. És ha szeretsz va
lakit, bocsáss meg, az mindig egy másik ember is. A mi esetünkben - én.
Mért ezerettél belém? Na, jó, ne felelj, sírj tovább. Majd megmondom.
De előbb azt kell közölnöm, annak nincs magyarázata, amiért én beléd
szerettem. Nem, nem azért! - kérlek, ne szólj közbe, sirj csak, van köny
nyed elég! - nem azért, mert arnolyan felsőbbrendű lény vagyok, akinek
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semmit sem kell' indokolnia. Pláne, mert azérinted van egy istenem, ugye,
az a szakállas vén pofa, ahogy nevezni szoktad, és az így rendelte. Azért
szerettél belém, mert nálam minden rendszer, törvény, szabály. Annyira,
olyan szorosan, hogy néha joggal utálom magamat. És te? Csak zűrzavar,

vágy, nosztalgia, lázadás. így van? Sírj nyugodtan, legalább egyszer kibe
szélhetern magam. És azt se bánom, ha alkalomadtán az orrom alá tör
löd, mint egy vendőrségi vallomást. Igazad van, anélkül hogy most is
mondanád: undorító vagyok, egocentrikus. És mondd ki a legnagyobb
sértést, eleget hallottam, hogy hívő vagyok. Igen, fiam, én. ezt a szerel
met, házasságot felajánlottam egy magasabb hatalomnak, aki éppúgy
tervez, rendszerez, ];s teszi akkor is, ha a rendetlenségben, hazugságban,
igezságtalaneágbanvarcpírttó méltánytalanságban nehéz a célt megtalálni.
a rendet felfedezni. A szerelem, amikor egyik ember felnéz a másikra 
mindegy: azért-e, mert megfelelő az ágyban, szép a szeme, jó a sliffje,
mindegy! - előbb-utóbb végetér, és ekkor jön a kötelezettség. A véd- és
dacszövetség. Ez, szívem, az összetartozás, a közösség; az áldozatvállalás.
Mindegy, hogy az Isten-teremtette rend keretei közé szorult-e, vagy kí
vüle van. :EJn így fogalmazem. Sosem kívántam, hogy elfogadd az én Is
tenemet, hitemet, én csak megpróbáltam, hogy egyszer felfedezd. leg
alább gyanút fogj, és ha nem fogadod el, akkor is ... Na végre, nem
búgsz! Tessék, mit akartál mondani?! Hát én megmondom. Itt a próba
tétel, s te választhatsz: ha azonosulsz velem, - igen, szívem, ez a közös
örv, közös póráz! - akkor megtaláltad önmagadat is. Mondd lehet még
rajtunk segíteni?"

Anna tudta, hogy ott áll a folyosón. Még be sem lépett, azt mondta:
-'-. Látod, ez vagy te.
A sárga-ablakos paplanon forgott a míniatür magnetofon. Anna rá-

gyújtott, elkattíntotta a készüléket.
- Valamennyi tekereset magaddal hoztad?
- Amennyit kellett.
- Hol vannak?
- Érdekes, máskor mindig tudod.
- A kék szatyorban? .
- Mintha nem láttad volna, amikor becsomagoltam!
Idegesen feltúrta a kék szatyrot. Az alján a tekercs, amit keresett.

Rajta: 1964 augusztus. Az indulat, - mellyel letépte a koronget a készü
lékről,ahogy rögtön, ingerült ujjakkal, rácsavárta az újat! - ezért el
szegyelte magát. És szégyelte a dühöt is, amikor megindította a magnót.

- Most bizonyítani akarsz! - Anna nevetett.
- Igen. - És a szalaget szalajtatta a közepe felé.
- Hogy én vagyok il hibás.
- Te? Semmiben!
- Hogy tévedsz.? - És nevetett. - Mindenben én vagyok a hibás.
És nevetett a szalagon is, aztán megszélalt :
"Ez fantasztikus! Ez a páter Donátus, egy ilyen csinos férfi és te

azt mondod, sose volt nővel!" "Szerzetes". "Hát akkor is!" "Nézd - hal
lotta most magát és leült az ágy mellé egy székre. - Valaki felteszi az
életét egy hitre. Mindegy, melyikre, hadd legyek liberális. Csak hinni
kell ebben, kérlelhetetlenül. ~s akkor a hívő megbecsüli a másik hitét
is . ,." Ne mondd, ez a te szűz Donátused megbecsüli a bolsevistakat is,
akik ki akarják irtani?" "Azokat becsüli, akik igazán hisznek. Úgy hisz
nek; hogy nem tagadják meg még a kételyt sem". "És mi ebben nekik a
jó?" "Erről majd máskor". "Jó, máskor. Mínden érdekel, ami téged".
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"Donátus esket majd mínket. Figyelmeztetlek : oltár, templom, Isten, más
ként nem megy". "Hát mit tegyek? Oltár, templom, Isten. Szeretlek, és
ezért mindent vállalek. Szeretlek, és sajnos, veled együtt szeretnem kell,
vagy ... Na, ha nem is szeretnem, elfogadnom, amiben te hiszel. Nem
baj, hogy én sose hiszek majd benne?" "Nem baj". "Furcsa lesz. Annál
a ti oltárotoknál összevissza eSküszöm mindenfélére, amiben nem hiszek.
Tudod, mit? Ne hívj tolmácsot. Akkor majd magyarul mondom, amiben
nem hiszek. És az rögtön más. Csak hajtogatom, de nem értem a sza
vakat. Ez csalás?" "Persze hogy az! Nem kell másra esküdnöd, csak arra,
hogy szeretsz, soha meg nem csalsz, el nem hagysz ..." "Ezekrre ikönnyű!"

.,Na látod". "De a mennyei hölgyre, akit ti Szűz Máriának neveztek ...
Igaz, hogyan lehet egy szűznek gyereke?" "Ink,ább folytasd. Helyes?" "Hát
a hölgyet nem fogadom el, az angyalokat sem, akármennyi legyen belő

lük". "De azt igen, hogy szeretsz?" - Hosszú hallgatás, csak zajok a sza
lagon: motorbicíklí zúg el a nyitott ablak alatt, két kutya marakodik. És
aztán: -- "Szerétlek. És ezzel vállallak. És mert vállallak, elfogadom azt
is, fenntartással persze, amiben nem hiszek. A te hitedet. Azt, hogy olyan
rettenetesen tudsz hinni. Hogy ezért mindent vállalsz. Vállalsz most, ami
kor könnyű, de vállaltál akkor is, amikor nehéz volt, életveszélyes. És
hogy is mondta az a csinos férfi, a páter?" "Mit, szívem?" "Ja igen. Nem
hagylak el; se jóban, se rosszban, se ..." "Se szerencsében, se megpróbál
tatásban ..." "Már emlékszem. És te mit mondasz majd abban a rémes,
sötét kápolnában?" "Ugyanezt, És hozzáteszem: Isten engem úgy segél
jen". "És én mit teszek hozzá?" "Páter Donátus, éppen azért, mert hisz,
roppant szerény. Megelégszik annyival, hogy te ráfelel'lz: úgy legyen".
..Vagyís: amen". "Amen, - Istent kihagyhatod", "Ez pokoli, ez rémes!"
"Miesoda, szívem?" "Hogy mennyíre szerétlek. És ami ennél még fonto
sabb: el is tudom fogadni. És ismerem magamat. Azt is mondom majd,
Isten eng'em úgy ..."

Anna odakapott a magnóhoz. Száz karommal, mohón. Letépte, kire
pitette az ablakon a tekereset. Repült, kígyózott a szalag, fent akadt az
ecetfákon, hervadtan. bálí' éjszaka után hamvazószerdai girland.

- Elkéssük a lanovkát, - mondta sokára.
- Most hallgasd meg ezt a tekereset. 1964 november.
- Már csak húsz percünk- van.
- Vedd fel a bőrkabátod,

- Ezen mi van?
- Felteszem.
Anna arca eltorzult. Elkapta a tekereset. s mdnt parittyával a verebet,

megcélozta odalent a kutat, A szalag síklott, pergett, a kút húzójára te
keredett. Barna lonc, göndőren, lógott a kúton.

- Ha így jössz, legalább a sportcipődet ...
- Ez is jó.
- Abálban.
- Legfeljebb majd sáritikálok.
- Hát sántíts! - Felhúzta a kabátját, sebtiben, egyetlen rántással.

Induljuxk.
Anna átült egy karosszékbe. Ölében zúgott az üres magnó,

Még rágyújtok.
- Óránként megy a lanovka.
- Most nem mindegy? Előbb leszünk fent vagy később? Nem rnind-

egy, előbb vagy később?

- Mindegy.
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Az ócska-ódon hetelszoba. Ezer, tízezer fehér trikös-nadrágos fiatal
a Spartakiádon, buzogány-gyakorlat. A vízfestmény. Torz Tátra, érne...
Iyítőn kék tarpataki vízesés. És Anna. Ölében a magnó, nem zárta el. És
ahogy szív. Nyugodtan húzza az időt, de érezni, idegesen. ingerülten. E7
a bosszú. Csak ki kéne nyújtania a kezét, hogy elérje. De végtelen messze
volt. Ha megszólal, meg se hallaná. Az a régi hang, a régi arc, az volt.
közel. Akkor is egy hotelszoba, fehér, steril, egy tál frissen fejt tej. És
laz ablak alatt haragos zölden a Zürichi tó, a hegyek. Cigarettázott, a Stuy
vesant édeskés füstje, szemében még csillogott a két pohár fendant. És azt
mondta: "Én őrült vagyok! Én nem akarok sajátmagam lenni. Én a te
árnyékodban akarok élni. És azt is osak azért, mert te vagy ..." És őma

ga is közel volt most, az akkori maga, a "Beau rivage" hotelszobájában,
és nem most, a "Hetel Meteor" ablakában, útrakészen. ballonban. ötöd
ször gyújtva rá egy partizánkára. "Ezt nem kértem tőled soha, - mondta
akkor. - Nem is akarom, Ezzel magamat aláznám meg ..." A Jermolí
ban vettek egy üveg fendant-t, kinyitotta. Anna szagulgatta a bort, fin
torgott. Melléje ült, átkarolta... Most nem tudna mozdulni. "Én össze
vissza esküdtem a te templomodban - töltött Anna két fogmosó po
hárba - a te istenednek. Nekem ugyan változatlanul senki-semmi, de
mível neked olyan fontos, hát legyen: ... Ezért elfogadom. És tudod, már
ez is mílyen sok? Ennyi akaraterővel a ti mártírjaitok hagyták Ienyúzní
magukat, mint szent Jusztina. Azért akarok a te árnyékodban élni, érts
.meg; mert az a biztonság. Akinek olyan 'erös a hite, mégha szeríntern
butaság is, annál az ember biztonságot érez. Mért nem akarod, hogy az
árnyékodban éljek?" "Hát ha neked úgy jobb ..." Anna megnyitotta
a fendant-t. "Ezt őszintén mondd! Ezt követelem! Ne hogy csak rám
hagyd, mintegy gyerekre". "Hát akkor követelem". ,.Látod, olyan is
tudsz lenni,amilyennek én akarlak! Töltsek még?" "Tölts ..."

Megnézte az óráját.
- Elszívtad?
- Még egyet akarok.
- Majd ütközbeh.
- Azt is lehet, - és fogta a kék szatyrot.
Az a könnyű, tavaszi ruha, vállán egy pulóver. Az ósdi szálloda, bol...

dog udvarával, szomorú folyosóival. Kopott, bordó szőnyeg a lépcsőkön,

középíitt felkunkorodva, és aportásfülkében - akár egy kalicka, ez le
hetett hajdan a sőntés - a mohos portás, kék ingujjban, de tar fején
aranybetűs sapka: ,.Hot,el Meteor". Odakint világosság csak, tavaszvégi
világosság. A nap - ahogy egy utcácskába befordultak -- már csak a
Tátra hármas vonulatán.

Egy sor kopott kuka az egyik vedlett vakolatú ház, a gazzal körül-
nőtt eresz mellett.

- Ebben tartják nálatok a szemetet?
- Mintha nem tudnád! ...
- Akkor jó.
Kinyitotta a kék szatyrot, beleszórta a magnótekéreseket. Még ko-

torászott is, nehogy egyetlen a fenekén akadjon.
- Megőrültél?
- Pesten is van száz. És Pesten is van kuka.
Mentek a girbe-gurba óvárosi utcákon, Egy-egy magas kőkerítés mő

gött, egy-egy romos, gerendákkal megtámasztott lakatlan ház rései közt
feltűnt a Tátra. A hó, a szíklák, alattuk aberóka takarékos zöldje. Egy
másba karoltak. mentek. Nem kérdezett semmit, tudta, úgysem azt a vá...
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laszt kapná, amit akar. Feltündőkölt, homályba merült a hegyvonulat,
sivár szürke falak vakolták be a csillogó, kékes fehér látványt. Az a zü
richi éjszaka, a Limmat partján, holdfényben a Wásserkirche, a hidak ... !
Akkor is így karoltak egymásba.. És most érezte, ez szorosabb, szinte me
nekülö. szinte kétségbeesett. De akkor is hiába próbálta egymáshoz iga
zítaní a lépteiket.

Ra kérdezné, azt felelne-e, amit azon az éjszakán felelt kérdezet
lenül?

"Én úgy szerétlek - hallotta a régi hangot, mintha a Limmát hold..
fényes, zajló foltjairól verődött volna vissza - hogy azt szerétném. va
lami nagy baj érjen. Például, hogy üldözzenek. te menekulj, és én mindig
a nyomodban, hogy figyelmeztesselek. Es te is rettegnél értem. Mindíg
messze lennél, így képzelem, de én mindig tudnám azért, hol vagy. És
bármilyen mcssze vagy, mégis érezném a leheletedet. Jó lenne most
Néró korában élni" te keresztény, én pogány. De mert szeretlek, védné
lek, óvnálak, megmentenélek az oroszlánok elől. Vagy amit manapság el
gondolni is könnyebb, hogy vádakat koholnak ellened, te nienekülsz. az
tán a hatalom mégis erősebb, elkapnak. elítélnek, végképp eltűnsz. Úgy
eltűnsz, hogy ahová dugtak. már el sem tudom képzelni. Es én mégis lát
nálak j bilincsben, börtönben, csöpög a szikla-falakról a víz, te onnan 01
tod a szomjadat, És én várnálak vissza ..." A Wasserkiréhe mellett álltak.
Már apadt-hajnalodott a hold ,a Lirnmat tükrén. "Ennyi csacsiságot, szí
vem, - mondta. - Most már rend van. Későn kezdesz félteni. Tíz évvel,
tizenöttel ezelőtt, az más ..." "Akkor is! Még nem ismertelek, azt se
tudtam, hogy vagy. De én akkor is nyugati voltam, és te most is keleti, akár
csak nyugati én. Ez más világ, a tiétek. Hadd képzeljek el róla igazság
talant ís. Szabad?" "TesséJk!" "Azt is elképzelem, hogy elhagysz. Csak
úgy. Mert eleged volt. Most megjelent Mária, a Szűz, karján - jellem
zől - a kisfia, és intett neked: hagyd ezt a hitetlent a fenébe! hát nem
érted, te ember, te-hívő, a lelki üdvösségedrőlvan szó!" Fel kellett nevet
nie. Már elhagyták a Wasserkírchét, a szűk Unterdorfergassén a moziban
égve felejtették a neont, Csapatban mocskos, hosszúhajú hippik. A virsli
árus még ébren szundikált, Anna vett egy virslit, hozzá egy bürlit, A
hold egyre párásabb, bizonytalanabb, felhővé olvadt egy hajnali felhő

ben. "Szóval félteni szeretnél?" Anna elcsodálkozott. Az a gunyoros, zöl
des-kék tekintet: egyszerre csupa szorongás..,Te ebből csak ennyit ér
tettél?" "Ennyit mondtál". Eldobta a bürlit. Mentek tovább, Anna ki
húzta a karját. Ment, egyenes derékkal. Sonia egyszer azt mondta: úgy
megy, míntha zsinóron húznák. A sikló kormos-vörös épülete előtt meg-

. állt. "Csak azt nem tudom - mondta - ha egyszer baj lesz velünk, ki
altkor a hiiJbás? Te vagy én?" A szállodában - a kis sárga lámpa fényét
már elfojtotta a hajnal - reggelig keresztrejtvényt fejtett.

És most, a busz-megálló előtt, önkénytelenűl azt mondta:
- Ki akkor a ihibás?
- Én nem mondtam semmit, - MáT ott volt a busz, Anna beszállt.
- Nem mondtál semmit. - És beszállt ő is.
A busz zökkent, indult. Az építkezés mészfehér, marhavérvörös zür

zavara, ősvilágí lények, bulldózerek, mélán mozdulatlan daruk, sudár fa
lak. És már a fenyves, ritkásan, egy-egy napfényes irtás, csak aztán a
fenyők, tengerszírr homály, 'a rengeteg, a fenyők közé metszett út, és az
érzés, ezek a fenyők talán sehol se érnek véget, terjednek, sokasodnak,
egybemosódnak, zízezö, tűszálú tenger, a semmi a partja, azt mossa,

- Ki akkora hibás? - kérdezte Anna váratlanul. - Ezt kérdezted?
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Szőrnyű; elviselhetetlen, megalázá.
- Te is arra gondoltál?
- Én is. Kibírhatatlan, gyűlöletes, hogy még most is ugyanazt gon-

doljuk!
Zötyögött, lihegett a busz. A fenyők egyre szorosabban fogóztak ösz

sze, mintha fojtogatnának, mozgó, mohó csápok, egyetlen ezerkarú ős

világi szörnyeteg, ezer meg ezer szívó-karral. Aztán boldogító napfény,
tisztás - ki dobta útjukba ezt a fényt? - deszkák kattogtak, rudacska,
alatta rézsút rohanó-bukdácsoló patak, csíllanva, elveszve, kavicsok kö
zül előlihegve, levegöt-kapkodón előtörve. és csorogva-csobogva tovább,
ezeréves fenyő gyökerei alá tűnve, majd habzón. hőkölőri előbukkanva,

- .J ól ülsz? - kérdezte.
- Mindegyik ülés egyforma, - mondta Anna.
És mel1ettük, jobbról-balról zúgó. palackkék homály.
"Önző vagyok - hallotta sajátmagát, s minden betűt, szót megzöty

tyentett a' köves út. Úgy hallotta most is, ahogy akkoriban mondta, .nem
is olyan régen, Prágában, egy fogadás után az Alcron halljában, előttük

két whisky on rocks. - Ami velern történik, amit én csinálok, az te is
vagy. Ha egy épület eszembe jut, ha kíeszelem, hogyan tervezhetek egy
hotelt a Margitszígetre, oda a klastrom közelébe, belesimulva a múltba,
de' szolgálva a jelent, a jövőt ... abban te is benne vagy. Mert szeretlek,
és ez annyit is jelent: egy vonást se húzhatok. hogy azt ne érezzem __ o

látod a kezemet, benne a ceruzát. Ne Néró oroszlánjai elől menekíts, fiam,
ne azt kívánd, hogy üldözzenek. és kitarts mellettem, ha elfogtak, be
kasztliztak. Egyszerűbbet akarj. Emlékszel, mit mondtál egyszer? Én
megborzadtam. Ez sok, ennyit nem akarhatok. Az anyád - emlékszel? 
azt mondtad, beteg valahol nagyon messze. Nem is odahaza haldoklik,
Bir,gittenholmban,a kandalló gáz-melegében, hanem fent északon, Da
Iamában. Haldoklik, s osak arra vár, te odarohan], melléje ülj, vígasz
tald, bátorítsd, s ezzel vagy megszökteted a halál elől, vagy boldogan
hal meg, mert te ott voltál. De te nem utaznál hozzá, mellettem marad
nál. És hagynád a sorsára. Mert arra volt csak jó, hogy nekem megszül
jön. Játszottál ezzel is, mint míndennel, Ahogy a kutya, - mozdítsd meg
a kezed! már ugrik, azt hiszi, felhívás a játékra, J<::s most, amikor a szere
lem után jön a próba, hogy együtt is éljünk, nem egymásért, egymásnak
- mindennek csak a visszáját látod. Szabad akarsz lenni. Hogyan? Kitől?

Ha szeret valakit az ember, csak önmagától nem tud szabad lenni ..."
Anna intett a pincérnek : "Még egy whisky on rocksl" A hallban már ol
togatták a Lámpákat, Bononeini úr, az olasz küldött, búcsúzott. Mr. Ka
gashi előre engedte a lépcsőkön a köpcös, feszesre fűzött Van der Neer
asszonyt, a holland küldöttet. Hozták a visU:tit. Hallgattak. Várta, hogy
Anna feleljen. És azt mondta, sokára: "Te engern összetévesztesz a te is
teneddel. Most már fekűdjünk le".

A lanovka-állomás körül sűrű, bozontos tavaszi fű. Ide nem sütött
le a nap, hűvös volt. Bementek a tömpe terméskő-házíköba. Egyszerre
hideg lett. Anna állt a zúgó-csikorgó koreng előtt, nézte a megfes..eulö
sodronyt, felnézett - az állomás barlangnyílásában derékig vágott fenyők,

suta hegyoldal, s zízegve-Iengve, mintha sürgönydrót lenne, a drótkö
télpálya. Néha meglibegett a sodrony, ha egy kocsi túldöccent a tartó
oszlopon, aztán újra kifeszült. Ketten voltak csak. Az egyik kocsi leért,
rásiklott a korongra, megpörgött, egy sínadrágos, sildes sapkájú ember
elkapta, megállította, beszálltak. És a korong már fordította-rántotta
is őket tovább, fel, nyikorogva, ki az állomás barlangjából a magasba.
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Anna fázósan ültmellette. Rágyújtott, aztán kidobta a cigarettát.
- Mért nem törödtél te velem soha? - mondta váratlanul.
Meglepődött. Mit feleljen?
- Honnan jutott eszedbe?
- Csak. - És Iemutatott: - Nézd!
A mind tágulöbb mélységben göndör, gyepes hegyoldal, tompa fe

nyőfoltdk.Egy-egy rnohos, csupasz-derekú, karcsúra szökött fenyő, szin
te érinteni lehetett ,a tetejét, elkapni a tobozokat. Elszórtan, mind mé
Iyebbre süllyedve, kalioák. Egy juhnyáj lődörgött, összetapadva. félőn,

a lanovka árnyéka kergette színte, egy fekete kuvasz ugatta, Köröskörül
a koradélutání, naptalan, de még fénylő ég. Döccent-billent a tartópillé
reken a fülke; nagyot lélegzett, aztán surrant gyorsabban felfelé. Egy
erdős hegyhátnak rohantak neki, de libbent a fülke, eltűnt a hegy, s
előttük lassan, ünnepélyesen, havasan ragyogón a Tátra csúcsai. Még
nem ment el a nap, még ott volt valahol a Kárpátok mögött, aranylott
a három csúcs, szentkép glóriája kobaltkék alapon, Egy-egy madár csir
regett a fülke körül, s már sehol a fenyők, törpe boróka küszködött a
sz!iKláIkon, aztán már az sem. Fehéren barázdált óriás szikla arc, - a
csúcshoz közeledtek.

Önkéntelenül átölelte Annát. Alattuk a mélység, felettük a végte
lenség, amit ő míndenségnek gondolt, Anna csak az esztelenül bolygó
föld légkörének. Átölelte, magához húzta. Az előbb nem tudott felelni.
Kérdezett ő is. "Mért nem törödtél te velem soha?" - mit felelhet -erre
az, aki az egész életét odaadta? De így talán mégsem igaz. Mit mondjon?
Ez az ölelés nem elég.

- Látod, túl a borokán az élet már végetér.
Annahunyorogva nézte az inogva-támolyogva közeledő csúcsot.
- És persze ott az Isten.
- Lehet. - És megsértődött. Nem ezt a választ várta,
- A kék semmiben?
- Istennek nincs közege.
- J ó neki! Akkor nem is fázik.
- Fázol?
- Nem akarok. - A lomnici csúcs egyre közelebb került, szinte

rájuk omlott. - Mit csinálnál, ha elhagynálak?
- Ezt mért kérdezed?
- Felelj.
Játszik ? Ugratja? Zsarolja? Ann" levette napszemüvegét, a szemébe

nézett. Egy pillanatra felvillant benne a hegycsúcs.
- El akarsz hagyni?
- Én sosem akarok semmit. Nem erre, szoktattál, Éppen ezért ta-

lán el is hagyhatnálak.
- Hát hagyj el.
- Ilyen egyszeru?
Egy zökkenés, egy ugrás - a fülke rácsúszott fent a korongrá. Itt

is egy sínadrágos, síldessapkájú, vörös pulóverű ember - elkapta a
fülkét, mínt az Angol Parkban a dodgem kocsiját. Szél csapott rájuk
védekezve ellene mentek kifelé a végállomásról. Az ajtó, szűk folyosó,
a hóba vágva. Körülöttük fehér minden, felettük a sűrűn kék ég. A vég
állomás is terméskő házikó, sziklákból, jégből kivágva. Parányi ven
déglő, kéményéből vékony, kamasz füst, Abel áldozati füstje lehetett ilyen.
És egy pillantás felfelé, - mint megfagyott vízesés, a lomnici csúcs ezer
meg ezer jeges, fehér sziklája. És a hóba-jégibe vájt fedetlen alagút ki-

619



tárult, - már a havas orom felé gyalogoltak. szemben a metsző, kíszá
míthatatlanul' elcsítuló, támadó, kék-fehér széllel. Jéglépcsők, felfelé,
meredeken, a vékony korlátot - nyárfa-korlát, még rajta a fehér, re
pedező kéreg, cibálta a szél. Még néhány lépcső, aztán az sem, - fent
voltak egy keresztnél. Fekete, időmarta kereszt. És egy tábla rajta,
szlovákul, emlékezés azokra, akik itt pusztultak el. Recsegett, zengett a
szélben ez a kereszt. Anna kurta haját is tépte a szél, lebegtetté nyitott
pulóverjét. szoknyáját. Krisztusom -' gondolta - szállj le most a ke
resztedre. hogy bizonyítani tudjak. Mutasd sebeidet, a lándzsa nyomát...

Anna 'a keresztet nézte.
_.- I!.;n titokhan abban reménykedtem. ha veled abban a dohos ká

polnában megf3küszöm, sikerülni fog.
- Fázol.
- Fázom. - I!.;s nézte a keresztet. ezt a kétségbeesett fekete fel-

kiáltójelet, és nézte mögötte, napban-párában gomolyogva a völgyeket.
sziklás szakadékokat. - Hát tudd meg, én még azt is mondtam: Isten
engem úgy segéljen! Mert hinni akartam abban, akiben te hiszel és aki
ben én nem. És nem segített! - Hirtelen megfordult. Farkasszemet né
zett vele. Hosszan, firtatva, ellenségesen és mégis kétségbeesve: - Mi
-Iesz veled, ha elhagylak?

- Hideg van. Megfázol.
- Bánom is én! Mi lesz veled?
- Hát hagyj el.
A kereszt. A két kitárt fekete kar. Mikor száll le Krisztus, elren-

dezve ágyékán a gyolcsot, hogy helyette feleljen?
- És azzal nem törődsz - Anna újra támadott -- mi lesz énvelem?
- Neked könnyebb. Megmarad egy hamis illúzió önmagadról.
- És neked?
Az ég, a mindenség, a fekete kereszt. Felnézett. Egy ismeretlen, vak

merő madár körözött csak, Krisztus nem suhant le az ő mindenségéből,

- Éhes vagyok, .- mondta Anna. Elindult lefelé, elhárította, hogy
mgítsen. Meg-megcsúszva haladt utána. F.JS nekem rni marad - gon
dolta - nekem is csak egy hamis illúzió önmagamról? Anna hirtelen
megállt. Úgy fordult vissza, mintha kapna valami után. - Menjünk
vissza,

A menedékház, a karcsú füst. Az ismeretlen madár a kémény fö-
lött, át-átszakította a füstöt.

- Éhes vagy.
- Mégsem.
A koronsn-a épp most zuttyant rá egy fülke, várni se kellett. Anna

beugrott: U~.áJ'3J~Pett. Rájuk csattintották a reteszt. a fülke lódult. És
már zizegtek lefelé, pengett a sodrony. Egy zökkenés - alattuk már a
hoból-jégből metszett térkép: hegyek, völgyek, gomolyogva a megkésett
ragyogó páratengerben.

- Az rnilyen madár? - Anna levette napszeművegét,

- Nem tudom.
Az ismeretlen, testes madár követte a magasban, rá-ráejtőzve a sod

ronyra, a lanovkát.
- Mint odahaza a sirályok. mondta Anna. -- Emlékszel, ami-

kor először hoztál le a Bal:kánra?
- Magyarországra.
- Míndegy, Rügennél már a Balkán kezdődik.
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Az ismeretlen madár párhuzamosan repült, süllyedt a fülkével. :Egy
pillanatra szinte érintette az üveget, mintha belesne, figyelne őket.

- Arnikor a hajó elindul Trelleborgból, felkerekednek a sirályok,
követik.

- Emlékszem.
- Füstös fehér felhő. Olyan éhesek vagy olyan mohók, hogy ha

látom öket, bel-éfájdul a szívern.
- Zabálosak. Mindegy, mit. Papírt, hulladékot, szemetet.
- Egyszer az egyik kikapta kezemből a retíkülörnet, megette. - Ne-

vetett. Újra feltette napszernüvegét, - És megfigyelted? Ahogy Rügen
felé közeledűnk, egyszerre felcsapnak a magasba, ott keringenek, vár
nak. És amikor jön szembe a hajó ... Emlékszel?

Emlékszem.
Az ellen-hajó, megy Trelleborgba. És a- sirályok sosem pihennek

meg a fehér sziklákon, követik az új hajót. Hazafelé.
- Nálunk is vannak sirályok! - mondhatott ennélostobábbat?
- Nem igaziak, - felelte Anna határozottan.
- Sirály az sirály.
- Azt csak gondolod!
Hirtelen, szelíd döccenés, a sodrony közepéri megbillent, megállt a

fülke. Az ismeretlen madár, szétterjesztve szárnyát, súlytalanul lebegett
az ablak előtt. Sárga, éles kis szeme volt. Éles és hegyes, akár a esőre.

Üzemzavar, - mondta.
- Most itt lógunk mindörőkké?

- Amig ki nem javítják.
Anna felsóhajtott, sóváran, reménytelen bizakodással :
- 19y kéne maradni!
- Igy? Ég és föld között?
- A semmiben. Nem itt a legbiztosabb?
Ég és föld között,egy sodrony irgalmára bízva. Mélyen lent rnere

dek, életvesztő fehér hegyoldal. És mint útjelzők a földi fehér semmi
ben: egy-egy árva széltől tépett, kopasztott fenyő. Ahol már szelídül a
szakadék, sielők siklottak. villanó tarka pulóverele. A madár lebbentette
szárnyait, felfúrta magát a magasba, eltűnt. i\. fülke még lengett, rin
gott egyideig. lassan megnyugvá bárka a semmi özönvizén.

- Félek - mondta Anna.
- Látod, mégsem bírnád mindörökké l
- Sosem ismertél! - a hangja felcsattant. - Attól félek, hogy

egyszer mégis elindulunk.
- Nem élhetünk ég és föld között.
- Csak így lehet! Csak így! - Anna melléje ült, átkarolta, belé-

kapaszkodott, - Rajtunk csak ez segít! És mcst elképzelem. hogy rnú
lik az idő, nappal után éjszaka, újra egy nap, újra egy éjszaka, így, vég
nélkül. Már azt sem tudjuk, mi az idő, hol vagyunk, és mivel ezt nem
tudjuk, már azt sem persze, kik vagyunk igazában.

Közbevágott. Ahogy az első betűt kidobta magából, tudta hogy igaz
ságtalan.

- A fantáziád!
- Az. - És ránevetett: - Többek közt abba is beleszerettél. Én

meg abba, hogy neked nincs. Nincs, nincs, nincs! És nem szerétnék az
istened lenni. Azt is fantázia nélkül szereted, Jól nézhet ki szegény! 
Nem tudott ellentmondani. Nem is akart odafigyelni. Az ismeretlen ma
dár újra megjelent. - Itt lóg unk a semmiben, a fülke egyideig még a
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világ. ~s addig gyűlöljük egymást, szeretjük, aztán a fülke elveszti ér
telmét, olyan régen lógunk itt már. És nem jön segítség, szerencsére
nem jön, elfelejtettek. Tavasz után nyár, aztán ősz, aztán tél. A fülke
itt Iógna, és mí, akkor már újra összefogózva, két csontváz, semmi más,
végeredményben ez a lényegünk. nem igaz? Két csontváz. Pompeíben a
hamu alatt találtak két összeölelkezett csontvázat ...

- Hagyd abba.
- Dehogy hagyom! - És sóváran, lázasan: - Egyszer aztán, so-

kára, újra elindulna a lanovka. Es odalent, akii az ablakán benéz, meg
hatódik, és csupa tapintat, nem akarja kinyitni ezt az üvegkalitkát,
mert tudja, egy palrányi levegő, mármint a külvilág.. Nem, inkább a
világ, amelyben rníndenki más, két ember soha igazán eggyé nem lehet,
annyi mindent visel azon a csontvázon . . . Aztán mégis ki kell nyitni az
ajtót. Levegő, s egy halom por helyettünk, végre, összekeveredve, egy
beomolva, szételemezhetetlenül, Te meg én, én meg te. És akkorra sike
rült, ami nem ment, eggyé váltunk. És az a maroknyi por talán te vagy,
talán én, mindegy ...

Az ismeretlen madár rácsapott az ablakra, megkapaszkodott a re
teszben. kétségbeesetten verdesett a szárnya,

- Nézd! - A csőr kopogtaita az üveget. - Eddig félt, körözött, el
tűnt, visszajött. Most kopogtat, figyelmeztet. Hogy ébredjek fel.

- Ébredj fel. .
Ennyit mondott, mert felelnie kellett, mondania valamit. Bárcsak

így maradnánk ! - gondolta, Mi lesz, ha leérünk ? - gondolta aztán.
Megpengett a sodrony; sürgönydrót. mintha üzennének rajta, sürgősen,

tárgyilagosan, szűkre fogalmazva, egy hírt rossz hírt, végzetest. Indu
lunk - tal,áncsak ennyit.

- Indulunk, - mondta.
- Ezt én is észrevettem! - felelte Anna.
És átült a másik padkára, szembe vele.
A fülke megrezzent, egy pillanatra szinte ittasan ímbolygott, és sik

lottak lefelé. Ingott, lengett alattuk a havas szakadék, eltűntek a síelők

tarka foltjai, fogyott-szürkült a hó, már a végtelen legelő, barna birkák,
látszott rajtuk a fülke árnyéka. Közeledtek. siettek egymás felé, egybe
sereglettlek a magányos fenyők, s már az erdő. végtelen komor-zölden,
parttalanul. Egy tartóoszlop, fennakadtak, s lendültek-hulltak békésen
tovább.

- Hát nem sikerült. - mondta Anna.
- Mert mindíg lehetetlent akarsz.
- Most is ... -- és megcsuklott a hangja - most is csak ilyent

tudsz rnondaní ?
- Mit mondhatriék? A valóságot.
Milyen ostoba válasz, milyen árulás. Képtelen volt mást mondani.

Egy pillanat, és talán... Nézte Annát, ahogy kuporog a fülke sarká
ban, és az ismeretlen madarat nézte, aki még mindig a reteszbe kapasz
kodott, feje még mindig az üvegerr. Azt kellett volna mondanía, - iga
za van! Ott fent lett volna jÓ,á semmiben, ég és föld között, Mert mit
ér az ő ege, mennyországa, - és mít ér az ő földje, az élete? Hogyan
vágta Anna szemébe, milyen igazságtalanul, megfellebbezhetetlenül 
"megmarad egy hemís illúzió önmagadról!" És neki mí marad? Mi van?
rni volt? Es - a hamis illúzió, ez a valóság? Ez marad meg?

- Mindjárt lent leszünk, - mondta Anna.
- Még egy tartóoszlop.
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Az ablak bepárásodott, letörölte - a parányi foltban már tölgyek
'keveredtek hajnalodó, tavaszi zöldjükkel a fenyők haragos, kortalan
zöldjébe. Egy magányos lovas kocogott az úton, pici port vert fel, akkor
kát mínt a cigaretta-füst. Its házak, egy falu tetői, egy kis szellőben meg
lebbent a fülke, elővillant, majd eltűnt a templom tornya, az árnyékban
megfakult a, kereszt aranya.

Anna i.ngerülten megkopogtatta az ablakot. Az ismeretlen madár
még várt, még belesett. Its ahogy csőrénél a türelmetlenül sürgető

ököl, - megértette, lendült, elszánt.
.l!Js Anna azt mondta:
- Persze, nem hiszed el, hogyelhagylak?
+ Elhíszem.
- De nem megy majd olyan egyszerűen. - S gúnyorosan villant

zöldes-kék tekintete. - Már régóta azon gondolkodom, hogyan menjek
el? Csak úgy simán, könny a szemenrben, "hát érts meg, szeretlek, nem
megy tovább ..." Ez hazugság lenne, mégha igaz is. Elhatároztam, hogy
undorítóan megyek el, hogy megutálj, akkor akarj látni, mint a hátad
közepét! Úgy akarok elmenni, olyan piszokul, hogy megalázzalak. de
azért úgy, hogy magadat jobban utáld, mint engem.

A napfényből hirtelen pókos, zavaros homályba buktak. A végál
lomás. A fülke rácsúszott a korongrá. A sildes sapkás, piros pulóveres
férfi már fel is rántotta a reteszt.

- Megérkeztünk, - mondta.
- Azt hiszed, nem vettem észre?
És Anna állt a nyitott fülkében. A férfi nyújtotta a kezét, hogy ki

segitse. Habozott, egy pillanatra hátranézett - 'szálljanak-e ki? Lendült
tovább a kereng, viheti újra felfelé a fülkét! És hátha újra üzemzavar,
ég és föld között ...

;- Vigyázz - mondta - a tűsarkod bent ne akadjon.
- Mindig vigyáztam.
Anna kiugrott, aztán kiszállt ő is. Fordult a koreng. vitte üresen

felfelé a fülkét.

•

EGY CSÚNYA PÁRRA

F;gy csúnya nő egy csúnya férfival
sétálgat kézenfogva a Ligetben.
Ú gy nézik egymást álhatatosan,
mintha csak ők lennének szépek ketten.

Félszegségükből, csúnya arcukon
ennyi szeretet s oly boldogság látszik,
amig mennek szerényen az úton,
mely szemerkélő, halk esőtől. ázik,

úgy néz a nő a keszeg férfira
s az oly kedvesen bókolgat a nőnek.

lám, elfogódom tőlük, annyira.
hogy szépnek látom s megirigylem őket.

Hegedüs László



ESZMEK ÉS TÉNYEK

Köztudornású, hogy a vegyesházas
ságra vonatkozó "instrukció", ame
lyet VI. Pál pápa "Mat'rimonii sacra
mentum" kezdőszavakkal 1966. már
eius 19-én hozott nyilvánosságra, sen
kit. sem elégített ki. Egy ikis csoport
tól eltekintve, amely inkább az ér
vényben levő jogszabályok megerősí

tését sürgette, az mstrukcíót katolíkus
részről is általában csak mínt 'kezde
tet értékelték. amelynél még jóval
mcsszebb kell menní. A püspoki szi
nodus múlt évi javaslatai s ezt meg
előzően az 1967 nyarától őszéig több
országban tartott püspöki 'konferen
ciák állásfoglalásai Ibe is igazolták,

. hogy nem zárult le a hivatalos fá
radozás sem, amely ennek anaigyon
súlyos és bonyolult problémának
megfelelő rendezésére irányul. S ez
természetes is. mert hiszen e rende
zés nélkül az egyházi törvénykönyv
reformja is ahigha juthat megnyug
tató befejezéshez. Addig is tovább
folynak a vizsgálódások, amelyeik
ökuméníkus célzattal keresik a mind
egyik oldal által elfogadható megol
dást.
Ebből a szempontból igen figye

lemre méltó két újabb tanulmány, az
egyik Johasmes Günter Gerhartz, a
másik A. Ebneter, tollából. Előbbi

"Vegyesház'asságok egyházi esketés
nélkül?" címmel a Stimmen der Zeit
februári, utóbbi "Várakozás Róma
második lépésére" címmel az Orien
tieruns május 31-i számában jelent
meg.

*
Az instrukció, mint ismeretes, ál

talában a kánoni formakötelezettség
hez tartja magát. Eszerint vegyeshá
zasság is csak az Illetékes katolikus
lelkész és két tanú előtt köthető meg
érvényesen. Erről már a zsinaton he
ves vitáJk folytak, ami nagyon ért
hető, ha gondolunk arra a helyzetre,
amellyel ll. kJatolikus egyház a ,,1dasz
szikus" vegyesvallású országokban
találja szemben magát. Ezekben az
országokban átlag minden harmadik
katolékus ember vegyesházasságban
él és csupán egyharmaduk 'köt 'katoli
kus rnódon házasságot, míért is II

vegyesházasságok 'kétharmada érvény-
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telen a katolilkus egyház előtt. "Olyan
tényez - állapítja meg Ebneter -,
amely míatt az egyház pásztorai s
mindenekelőtt törvényhozói aligha
aludhatnak nyugodtan. A. pozitív jog
ugyanis a lebkí isrneret okából van és
nem a Ielkíísmeret a jogért."

Norbert Greinacher, a jeles vallássze
cíológus ikimutatása szerírrt amelyre
míndkét tanulmány írója hivatkozik, ll.
Német Szövetségí Köztársaságban im
már míndan negyedik házasság ve
gyesházasság. Az irányzat emelkedő.

1962-ben a házasságra lépő katoliku
soknak kereken 42%-a kötött vegyes
házasságot, 1965-ben 44%-a. A köz
vélernénykutatásokból az is kiderül,
hogy nem igen lehet változásra szá
mítarii. A rnegkérdeeett fiataloknak
és felnőtteknek - katolikusoknak és
protestánsoknak - 'kétlhar'mada nyi
latközott úgy, hogy semmi meggon
dolandót sem lát a vegyesházasság
ban, mindőssze egyharmaduk foglalt
elvileg állást ellene. E.gyenescn riasztó
azonban a 'kép, ha azt vízsgáljuk,
hogy a katcirkus egyházjog alapján
mennyi érvényes a katolíkusok részé
rőlkötött vegyesházasságokból. Az ál
lami hatóság előtt 1962-oon házasság
ra lépett 171.000 tisztán katolikus pár
közül 162.000 egyházilag is megeskü
dött, amikeI'eken 95%. Az ugyan
abban az évben létrejött 123.000 ve
gyesházassággal kapcsolatban viszont
csupán 53.500 házaspárt adtak össze
katolikus templomban, ami 'kereken
44%. Ebből következik, hogy csupán
ebben az. egy esztendőben Kereken
70.000 katol rkus lépett egyházalag ér
vénytelen vegyesházasságra. Ha az
utolsó húsz év abszolút számait vesz
szük figyelembe, akkor arra az ered
ményre jutunk, hogy körülbelül egy
és negyedrnilhó az egyházilag érvény
telen vegyesházasságok száma. Le
vonva ebből a valószínűnek látszó
egvharmadot, nevezeteselll azokat a
vegyesházasságokat. amelyeket elvál
tak kötöttek, amelyeknél tehát a ka
tolrkus egyház nem rnűkődhetett köz
re. akkor is 750.000 olyan vegyeshá
zasság marad, amely azért érvényte
len.v mert a katolikus fél nem GJlkal
mázkedott a katolikusegyhá:zJi eske
tés előírásaihoz.



Svájcban 1960-ban államilag 8.932
vegyesházasságot kötöttek, Ezek kö
zül csupán 3.965 katolikus fél lépett
egyháznag érvényes házasságra, vagy
is a vegyesházasságok több mrnt fele,
55,7% egyházilag érvénytelen lett.
Mindebből kivilágliik - írja Ger

hartz -, hogy az egyházi rendelkezé
sek nem érték el céljukat. Távol at
tól, hogy krküszöböljék a vegyeahá
zasságokat, még csak nem is csök
kentik számukat. csupán az ér
vénytelen házasságokat szapor-ítják.
Kétségkívül a lehangoló adatok is
közrejártszottak abban állapítja
meg Ebneter ._, hogy Frings bíboros
nem egy kánonjogása víadalrnára az
zal az óhajjal fordult a zsinathoz:
"Jelentse ki az egyház érvényesnek
azokat a vegyesházasságokat, amelye
ket nem az egvházjogtlag előírt for
mában 'kötöttek, mert egyébként na
gyon sok hívőt távoltarrtunik a vallá
sos élettől." Aldáspontjának megoko
lásában hivatkozott a bíboros a szent
té avatott X. Pius pápára, aki 1906
ban a "Provida"konstitúcióval előbb

Németországban, majd hamarosan
Magyarországon is általános felmentést
adott vegyesházasság esetéri a kánoni
forma alól, éspedig kifejezetten a há
zasság és a család védelme érdekében.

..
Arniből ki kell indulnunk - hang

súlyozza Ebneter -, az az igazság,
hogya házasságkötés formáját nem
határozza meg semmiféle isteni tör
vény. Másfél évezreden keresztül a
latin egyház a megkeresztelteik há
zasságát, bárhol és bármil módonkö
tötték azt, érvényes keresztény há
zasságnak ismerte el. Petrus Canisius
egyháztanító még a XVI. században
is fennen hirdette, hogy az egyháznak
nincs és nem is lehet befolyása a há
zasság érvényességére. Mégis, hogy
gátat emeljenek a terhesJclandesztín,
tehát titkos házasságok elé, a trienti
zsinat 1563-ban a "Tametsi" dekré
tumban az érvényesség feltételének
jelentette ki az egyházi házasságkö
tést az illetékes katolikus lelkész és
két tanú előtt. Amit azonban ezzel el
akart érni, egyedül a házasságkötés
igazolhatása volt. Ugyanebből az
okiból rnondta szükségesnek már 30
évvel előbb Luther Márton a házas-

ságról szóló könyvecskéjében, hogy a ,
házasságot "nyilvánosan a közösség
előtt kell vállalni és megalapítent,
tanúkkal, akik annak megtörtentét
bizonyíthatják". Espedig azért, mert
a házasság "nyilvános állapot", ha
ViSZíOl1Jt ketten titokJban ígérték el
magukat egymásnak, senlki sem lehet
bizonyos arról, vajon igaz-e ez vagy
sem.

A titkos házasságok leküzdése volt
tehát a kizárólagos oka és célja a há
zasságkötósi forma egyházi előírása

nak. Ennek tudatában pedig egysze
riben kérdésessé válik az egész ügy
napjaink szemében. A rnodern álla
mokban ugyanis, ahol a házasságkö
téseket hivatalosan és kötelezően

anyakönyvezik. tíbkos házasságok ve
szélyéről valójában nem is beszélhe
tünk A forma előírása így egyre in
kább a Viegyesházasságok megakadá
lyozására vett irányt, holott a Tri
dentmurn törvényében nyomát sem
lelni ilyen szándéknak. A mi száza
dunűcban azután az 1908 évi "Ne te
mere" dekrétum a már említett kti
vételezéselckel, az 1918-ban hatályba
lépett egyházi törvénykönyv pedig
egyetemlegesen valamennyi ország
ban az érvényesség feltéitelélnek nyil
vánította a kánonjogi formát. Mi
több, 1949 óta mínden katolíkus mó
don keresztelt· - függetlenül attól,
hogy katolikusnak nevelték-e vagy
sem, s hogy az egyházzal kapcsolat
ban álJ.-e vagy sem - kötve van az
esküvői előírásokhoz. A katolíkus
egyházi felfogás szerlnt érvénytele
nül házasultsík tömege így évről-évre

növekszik, különősen a vegyesházas
ságokban, ez pedig - fűzd hozzá Eb
neter - "világosan mutatja az egész
elrendezés értelmetlenségét".

"ÉrteLmetlen azért is - fejti ik:i
Gerhartz -, mert a mai ember egy
általán nem tudja megérteni, hogy
két ember, akik egymást szeretík,
alklVk megígérték egymásnak, hogy hű

ségfogadalmukat nyilvánosan is hí
rül adják az emberi közösségnek és
e cselekedetük valamennyi személyí
és jogi következményeit magukra
vállalják, hogy ez a két ember, akik
talán éveken át együtt viselték örö
meíket és szenvedéseíket, jó és rossz
napjaíkat, akiknek házassági közös
ségéből gyermekek születtek s azo
kat gonddal és odaadással ígveksze-



nek becsületes és jó emberekké né
velni - a mai ember egyszeruen nem
tudja megérteni, hogy az ilyen pár
nak nem lett volna szabad házasságra
lépnie, vagy hogy életközösségük nem
igazi házasság, csupán azért, mert
ellene szól az egyházi előírás, csupán
azért, mert ez a pár nem azilletélkes
lelkész előtt ikötötte meg házasságát.
Csupán azért, mert nem tették meg
ezt - taílán nem is közőrnbösségből,

hanem mert a nemkatolikus fél nem
tudta vállalni a katolikus oltárhoz
való járulást - a katolíkus félnek
nem szabad többé teljes mértékben
résztvennie 'egyháza szentségi életé
ben - nekd, aki egyébként talán sok
kal inkább törekszik keresztény há
zasságot élni, mínt némelyek, akik
katolikus módon esküdtek meg. Ki
fogja ezt megérteni? Nem eltaszított
nak, kívetettnek, ,,'kiközösHettnek'·
kell-e magát éreznie? Nem űzték-e

ki őt a katolíkus kötelékből, a vallás
gyakorlásából ? bne, a probléma mag
va. Ökurnéníkus probléma is, de fo
kozatosan egyházon belüli és vallási
problémává válik. Avegyesházassági
rendelkezéssel nem a vegyesházasság
ban élők. hitét és vallási életét véd
jük, óvjuk és mozditjuk elő, hanem
nagyon gyakran csak megnehezít jük
és akadályozzuk. Éppen ott, ahol az
eleven hitélet és egyházi élet még
szükségesebb lenne, hiszen vegyeshá
zasságban mehezebb élni, még inkább
növelj ük a terheket; éppen ott, ahol
a házasságot jobban kellene erősíteni

és védeni- rnert veszélvezettebb a hit
beli kettősség nyomán, tetézzük ezt a
veszélyezettségét azzal, hogy egy po
zitív egyházi előírás míatt érvényte
lenségét állítjuJk."

*

A II. vatikáni zsinat mindenesetre
jelzett már némi irányváUozást. A
katolikus keleti egyházakról szóló
dekrétumban elismerte annak a ve
gyesházasságnak érvényességét, ame
lyet egy keleti nemkatolikus keresz
tény és 'egy Rómával egyesült keleti
keresztény az ortodox egyházban köt
meg. Az instrukció idevette 'később

a latin keresztényeket is. Várakozá
sok ellenére sem terjesztette ki azon
ban ezt az elismerést katolikusoknak
llngljkán és protestáns egyházban kő-
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tött vegyesházasságára. Kis rést még
is nyitott az instl·ukció. Ha ugyanis
komoly nehézségek akadályozzák a
katolikus módon való házasságkötést,
akkor a püspök esetleges felmentés
okából továbbíthatja az ügyet Rómá
hoz. (A zsinat, mínt tudjuk, eredeti
leg azt kívánta, hogya püspökök tel
jes felmentő hatalmat kapianak.) A
rnúlt év őszéri összeült püspöki színo
duson a holland püspökök minden
nemkatolikus rnódon kötött vegyeshá
zasság érvényességének elismeréséért
szólaltak föl. A szinodus nagy több
sége- amellett foglalt állást, hogy el
vileg tartsák fenn az egyházi formát,
mimt a házasság érvényességének fel
tételét, a püspökök azonban teljes
hatalommal adhassanak felmentést
alóla, Ilyenkor - úgymond - a~ ál
lamí hatóság előtt kötött házasságot
tekintenék érvényesnek.

Ennek a szf nodusi többség által ja
vasolt megoldásnak .kézenfekvök az
előnyei - szögezi le Gerhartz. Sike
rének azonban két feltétele van. Az
egyik az, hogy a felmentés megadását
a püspöki konferenciák országonként
egységesen és kötelezően szabályoz
zák. A másik feltétel, hogy a püspö
kö'k nagyvonalúan élhessenek a fel
mentési hatalommal. Am még ebben
az esetben is felmerül a kérdés 
húzza alá Gerhartz -, hogy van-e ér
telme egyáltalán olyari jogi szabáiyo
zásnak,amelv már eleve szükségcssé
teszi a szabályozástól való eltekin
tést, Mi célja lehet ugyanis egy olyan
jogszabálynak, amely csak azáltal va-

_lósulhat meg, hogya betartása alól
felmentést adhatnak? Az ilyen jog
szabály maga sem teldnthető iga
zoltnak és érvényesnek. Nyilvánvaló
tehát, hogy továbbmenve azon, amit
a püspösci szhnodus jónak látott, fel
kell adni a formára, mint érvényes
ségi feltéteire vonatkozó előírást, és
p"dig az e['ész vonalon.

"Nem megoldás ugyanis - írja szó
szerínt Gerhartz -, hogy amíg a
vegyesházasságra vonatkozóan töröl
nék az előírást, addig a katolíkus fe
lek házasságkötésének érvényességét
továbbra is a forma betartásától ten
nék függővé. Ez a Leqkiroetkezetle
nebb valamennyi megoldási kísérlet
között. Helyes megoldás csak az le
het, amely elvileg valamennyi házas
ságra alkalmazható. Annál is inkább,



mert ma már a tisztán katolfkus há
zasságok egyházimegkötésével kaip
csólatban is adódhatnak helyzetek,
amikor a formakötelezettség betartá
sa - segyáltalán a templomi esküvő

- Iehetetlennek mutatkozík."
Gerh:artz szerint a formai előírást,

sőt magát a katolíkus esketést sem
kellene többé a .házasság érvényessé
géhez megkívánni. A keresetény há
zasságkötés megszentelő és szentségí
jellegénél fogva a katolikus egyházi
esküvő a katolikus hivő számára
ezentúl is magától értetődő formája
lenne a házasságkötésnek, amit az
egyház kifejezetten ajánlana és elrvi
leg elő is írna, Abból a célból, hogy
az egyház azt a reá háruló és szük
séges szolgálatot, amely a házasság
intézményének megalapozásában és
erősítésében áll, a jövőben is hatáso
san elláthassa, az eddigi fonmai elő

írás két eleme továbbra is érvényes
ségi feltétele maradna a katoltkusok
házasságának Az egyik a tervezett
házasság egyházi megvizsgálása, amit
az illetékes plébános a házasságkötés
előtt végezne el. Ez alkalommal le
hetne és kellene Ieszögezmí ia [egyes
párnak azt a határozott szándékát,
hogy keresztény házasságra kíván
lépni. Vegyesházasság esetén a je
gyespárnak módjában állna ilyen drá
nyú megbeszélés és tisztázás okából
a nemkatolíkus lelkészt ís felkeresnie.
A másik fenntartandó követelmény,
hogya házasságkötés nyilvános fó
rum előtt történjék, akár a katolikus
egyházi esketés formájában, akár az
állami hatóságnál polgári házasság
kötés formájában. Utóbbit ma úgyis
áltaíában megkívánják, mi több, az
állarn rendszerint ezt tékíntí az érvé
nyesség feltételének.

Gerhartz kiemeli, hogy az egyház
ilyen módon vísszanverné szabadsá
gának és mozgékonyságának szüksé
ges mértékét, amelyet messzemenően

elvesztett azzal, hogya házasság ér
vényességét az egyházi esketéshez
kötötte. Egyébként sem helyes, hogy
ma az egyháznak meg lk1ell esketnie
minden Ikatol,ikust, aki ezt kéri, még
akkor .Is, ha nyilvánvaló, hogy kíván
sága egyáltalán nem vahlási okokból
ered. Viszont ha az egyház a Javasolt
megoldás esetében bizonyos feltéte
lektől tenné függővé közreműködését,

ezért senki sem szélhatna ellene, és-

pedig azért nem, mert ebben az eset
ben az egyház nem tenné kérdésessé
az ember természetes és alapvető jo
gát a házasságra.

Hogy a formakötelezettség ilyen ér
telmű új rendezését a többi egyházak
is járhatónak találják-e, vagy sem,
azt neikik kellene eldönteniök. Annál
is inkább - mondia Gerhartz -,
mert rnint bizonyára nem ,kerülte el
aJJigyelmet, az általa kifejtett javas
lat szerínt csakis az állami házasság
kötés választható a katolikus esketés
helyett. A választhatóság tehát nem
vonatkozik ezídőszerínt még a protes
táns esketésre, Utóbbi ugyanis nem
házasságlétesitő aktus, mínt akatlo
Iíkus egyházban, Ha külsőleg' nagy
jában akként folyik is ae a szertartás,
mint a katolíkus esketésnél. tehát
megkérdezik, hogya felek alkarnak-e
házasságra lépni, a dolog mégsem
ugyanaz, rnert itt már csak az áUami
hatóság előtt létrejött házasságra ké
rilk lsten áldását és ajánlják a :közös
ség imáiba. Annak viszont nem lehet
súlyosabbakadá'lya, hogy az állami
házasságkötés megtörténte után a két
felekezet lelkészei egyiittesen áldják
meg hiveik vegyesházasságát. F)bben
az esetben ugyanis nincs már szó ket-'
tős esketésről.

*
Ebneter színtén azon az álláspen

ton van, hogy az érvényes házasság
kötés egyetlen kelléke annak nyil
vánossága, akár egyházi, akár állami
hatóság közbenjöttével. Bizonyság er
re, hogy hosszú századokon át a há
zasságot az illető ország szokásaí sze
rint az egyházon 'kívül kötöttlék A
pap utána vagy a templomban, vagy
az ifjú pár otthonában áldást adott,
amt mmtegy bekoronázása és lezárá
sa volt a házasságkötésnek. J. Neu
mann, a neves tübingeni egyházjo
gász is rögzíti 1967-ben "Vegyeshá
zasság és egyházjog" címmel megje
lent könyvében: "A házasságra lépés,
legalábbis a germán jog területén. a
Xll. századig elsősorban világi jog
ügylet volt. Az így nyidvánosan és jog
szerűen létrejött házasságot a temp
lomban csupán megáldották"

A jelenl'egi gyakorlatről Ebnetemek
is az a nézete, hogy ez a sok külön
felmentvénnyel sohasem lehet nor-



matív. "Minden norma ugyanis, amely
csak számtalan felmentési lehetőség

árán tartható érl'ényben, törékeny
norma, amely inkább árt, mint hasz
nál a jogrendnek." A legkívánatosabb
megoldás azonban Ebnerter szerínt az
úgynevezett "ökuménikus esketés"
lenne, amelynél mindkét egyház meg
hatalmazott lelkészei a két egyház
között megállapított szertartás szerint
együttesen és azonos joggal működ

nének közre. Ilyen értelemben szöve
gezték meg a svájci római katolíkus,
evangélikus és ókatolikus egyházak
1967. július 19-i IköZ'Ös nyílatkozatád
is. Ehhez az ökumenikus esketéshez
természetesen meg kell teremteni an
nak lehetőségét, hogy az érdekelt
egyházak kölcsönösen érvényesnek
ismerhessék. el a kebeZükben végzett
esketéseket. Az említett nyilatkozat
megfontolásra ajánlja, vajon nem
lennének-e elegendők a következő

feltételek: "Mindlcét házastársat elis
mert formában keresztelték meg,
egyiküknél sem forog fenn egy
házi házassági akadály, egyíkük
nek. sincs életben levő elvált házas
társa, mindketten kötelezik magukat,

.hogy minden eshetősc'ggel szemben
hűségesek maradnak egymáshoz és
csak a halál választhatja szét őket."

Három dolgot nyernénk ezzel - foly
tatja Eoneter -, nevezetesen:

1. Megőriznőlc a vegyesházasság val
lási jellegét.

2. Minthogy az egyházaknak mód
jukban áll a jegyesek házassági aka
ratát és házasságkötésí Lképességét
megvizsgální, házasságkötésüket be
jegyezni az egyhád anyakönyvbe,
meglenne a jggbiztonság.

3. Eleve megszűnnék az ok a ma
szinte elkerülhetetlen vitákra a je
gyesek, hozzátartozóík és az érdekelt
egyházak között. A kapcsolatos prob
lémákat természetesen meg kell vi
lágítani a hívek előtt, nehogy hítkö
zömbősség kapjon lábra. A hitközörn
bősség ellen nemcsak a katolíkus, ha
nem a többi egyház is küzd, Más ol
dalról viszont az ilven ökuménikus
házasságkötés jó alkalmat nyújtana
arra, hogyameglévő rnélyebb egy
ségre emlékeztessék a keresztény
testvéreket,

...

Avegyesházasság Íegsúlyosaob kér
dése, amely körül a viták főleg fo
rognak és amelyre az egyházjog is
míndent kiélez, a gyermekek vallási
nevelése. Ez érinti leginkább a há
zasfelek lelkiismeretét is, aJkilul€ik
maguknak kell döntenlök arról, hogy
közös gyermekük melyiküknek fele
kezetében nevelkedjék. Holmi "ve
gyesvallásról" az eltérő felekezetű, de
meggyőződéses keresztény házastár
saiknál igazán nem lehet szó, hiszen
ellenesetben nem adódnék ok semmi
lelkiismereti konfliktusra, ütköznek
azonban a különböző egyházak igé
nyei is.

Az instrukció szerint a katolíkus
házastársnak köteleznie kell magát,
hogy valamennyi gyermekét katolt
kus vallásban keresztélteti meg és ne
veli, a nemkatolikus házastársnak pe
dig meg :kell ígérnie, hogy nem áll
útjában a katolikus nevelésnek. Vall
juk meg - Irja Ebneter -, hogy az
instrukció ezzel nagyon kevéssé eny
hítette a régebbi előírásokat. Ez is
volt elsősorban az a mozzanat, ami 
tekintettel az ökumenikus dekrétumra
és a vallásszabadság kinyilvánítására
- a nemkatolikus keresztényeknek a
legnagyobb csalódást okozta. Emiatt.
mondták egyenesen "elviselhetetlen
nek" az ínstrukcíót, A nemkatolíűcus

féltől szeríntük Róma továbbra is azt
kívánja, hogy "búcsút vegyen lelki
ísmcretétől". Valami rést rníndcneset
re nyitva hagyott az instrukciónak az
a záradéka, amely szerint ha a nem
katobííkus fél úgy érzd, hogy lelktisme
retének sérelme nélkül iilyen ígéretet
nem tehet. akkor a helyi püspök fel
mentés okából Róma elé terjeszti az
ügyet. Ezzel a Szeritszék arra is en
gedett következtetni, hogy a gyerme
kek vallási nevelését illetően az
instrukció még nem az utolsó szava
az egyháznak.

'Hogy ebben a ,kérdésben is előbbre
jussunk - fejti ki Ebneter - egy
alapvető fogalmat kell tisztázni,
amely már a zsinaton központi sze
repet játszott. A kanonjogászok szél
tében elterjedt tanítása szerínt min
den katolíkus hívőt isteni jog kötelez
arra, hogy a vegyesházasságból szü
lető gyermekeit katolikus hitben ne
velje. Mit jelent azonban ebben az
esetiben az, hogy isteni jognál fogva
kötelez? Olyan isteni követelés-e ez,



amelynek parancs vagy törvény mód
jára feltétlenill és minden körülmé
nyek között érvényt kell szerezni, s
így a katolikus hívő számára a ve
gvesházasság szóba sem jöhet, hacsak
nincs meg az erkölcsri bizonyossága
arról, hogy a követelésnek eleget fog
tenni? Avagy úgy kell-e érteni az is
teni követelést, mint "impeJ:1aMvusz:t",
amely azt mondja, hogya katolíkus
házastársnak lelkiismereti kötelezett
sége gyermekei katolíkus nevellése _
érdekében mindazt megtenni, ami tő

le telik? Ebben az esetben ugyanis
még az sem' teszi meg nem engedettó
a vegyesházasságot, ha a katolíkus fél
számolhat is azzal, hogy ezirányú fá
radozása talán eredménytelen marad.
Hogy ez a második értelmezés meny
nyire elfogadható, mutatía, hogy
misszíós területeken olyan esetekben.
amikor a katolikus keresztelés és ne
velés tekintetében úgyszólván lehe
tetlen vagy ílluzóríkus gararicták adá
sa, Róma máris hozzájárult vegyes
házasság kötéséhez azzal az egyetlen
fenntartással, hogy a katolíkus fél
"megteszi rnindazt, ami számára le
hetséges"; Ezzel elvileg szabaddá vált
az út az "isteni jognál fogva kötele
ző előírás" ruqalmasabb felfogására.

*
Ezt a rugalmasságot kívánja a mo

derm pedagógia. az igazán ökuméní
kus és gyekortlati lelkipásztorkodás
is. Szakítani kell azzal a jogászi szem
lélettel, amely az adott szót már ön
magában olyan szíklának állította be,
amelyre gondolkodás nélkül építeni
lehet. Kevéssé vette figyelembe ez a
szemlétet azt, hogya gyakorlatban az
igéretet sokszor kínarcobták, sót ki
kénvszerítették. A nemkatolikus fél
nek meg kellett .tenníe az ígéretet, ha
meg akarta kapni katolíkus jegyesét
és olyan házasságot kívánt kötni,
amely a katolikus hitves számára is
érvényes. Ez a nyomás nem mozdítot
ta elő a lelleiismeret szabad dönté
sét. solkkal űrrkább korlátozta. Tartó
san pedig csak ahhoz igazodnak az
emberek, ami belülről. meggyőződés

ből fakad.
Nem kétséges, hogy ebben a kér

désben bármilyen jövőbeli szabályo-

•

zásra csakis a vallássZdbadságr6lsz6~

ló zsinati nyilatkozat lehet irányadó,
annak ellenére is, hogy errol a nyi
latkozatról az instrukcióban feltűnő

módon még említés serm történt ~
fejezi be Ebnete'r. Túl kell haladni
az eddigi egyházjognak azon a beál
Iítottságán, amely a más keresztény
egyházakban szinte kizárólag "tévhi
tet" látott. Végtére is omkal állapi
totta meg a zsinat, hogy mínden el
választó mozzanatmál lényegesen fon
tosabb az, ami közös és összeköt, s
hogy az elszakadt egyházaknak és
egyházi közösségeknek is megvan a
jelentőségük és súlyuk az üdvösség
titkában, ezek is "teremtheti!k és táp
lálhatják a kegyelem életét", A ta
pasztalat nagyonis rámutathat ve
gyesházasságokra, ahol a protestáns
fél, akiben élő a hit, a gyermeket tn
kább elvezeti a Krisztussal való igazi
találkozáshoz, mirit Lanyha vagy il<ö-,
zömbős katolíkus házastársa. Minden
~gyes vegyesházasság tehát egyedi
eset, amelyet nem annyira egyházjo
gi, mint sokkal inkább lelkípásztori
szempontból kell mérlegelni. Mindkét
házastárs megőrzi azt la jogát és
mindkettőt terheli az a kötelesség,
hogy vallásos meggyőződésének Javát
átvigye a gyermekeibe. Minél inkább
kialaűcícják . tehát egymás között az
ökurnéníkus magatartást és egységet
- s erre íenmár elsősorban a fiata
lokat kell oktatni -, annál jobban
tudják közvetíteni gyermekeikhez a
harmonikus vallásos nevelést, míkor
ís a hit meggyőzőbb tanúsítása lesz
mélyebb befolyással és veszi át a
gyakorlati irányitást. A vegyesházas
ság keresztény voltának megmenté
sére a legalkalmasabb eszköz nem a
mási'k fél hitvallásának hátrányos
megkülönböztetése, hanem a testvéri
kapcsolódás hozzá. Éppen ezért a ve
gyesházasság problémáját az egyhá
zaknak nem egymás ellen, hanem egy
mással egyetértésben kell megolda
nioIk. Róma első lépése, ez a habozó
és vonakodó lépés, amelyet az
instrukció tükröz, még a többi egy
házak meghallgatása nélkül történt.
Remélnünk kell, hogya második lé
pés már együttes raegállapodáson fog
alapulní, s nem kétséges, hogy ebben
az esetben lesz igazán megnyugtató.



A KIS ÚT

A világ egy igen bonyoluU egyen
let - egy Ismeretlennel.

•
. Isten létének kérdése sokkal mé

lyebben vág bele egzisztenciádba,
semhogy érdemtelenül elmehetnél
mellette.

•
Inkább Isten mivolta rejtélyes,

semmint létezése.
•

Isten léte nem egyszerúen észkér
dés, nem logikai talány, hanem egész
sorsunk és személyiségünk kérdőjele,

ahol a szív is feszülten várja a vá
laszt. ..

Isten a leghatalmasabb kérdőjel, de
Isten nélkül minden kérdőjel...

Az értelem útjai hideg, tiszta, mér
nöki utak. Kevesen járnak rajtuk az
Ismert Ismeretlen felé.

..
Az okság elve az értelem víaduktja

Istenhez. Szilárd és erős híd. Csak
ködbe borítani lehet, elpusztítani nem.

..
Egyszerű és mégis sokszor feledésbe

merült bölcsességek ezek: Gyümöl
cseiről ismered meg a fát, alkotásai
ból a művészt, könyvéből a tudóst,
eredményeiből asportolót. - Igy is
merheted föl a világból Istent.

..
Csak az ékesszóló őrület mondhat

ja, hogy "a Semmiből jöttünk, és a
Semmibe megyünk"...

Ha igaz az, hogy az ember élete
"Egy sóhajtás két hallgatás között",
akkor ez a hallgatás Isten hallgatása,
erős és termékeny csend.

..
Korunk egyiktragikuma, hogy Is

ten nevét kisbetúvel írja, a semmit
pedig nagybetűvel...

Ha Istent kiszorítottuk a tudatunk
ból, csak visszaszorítolituk a tudat
alattiba.
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GONDOLATOK ISTENRqL

Isten az, akivel kapcsolatban ve
szélyesetén föl szoktuk függeszteni
hitetlenségünket. ..

Nem én vagyok a valóság közép
pontja, hanem Isten.

..
Isten nem írta nevét az égre, de

oda tette legkifejezőbb kozmikus
szimbolumát, a Napot.

..
Isten a létezés Napja. Az ő fényé

ben látunk és az ő fényétől leszünk
magunk is fényesebbé, de őt magát
nem láthatjuk földi egzisztenciánk
hajnalában. ..

Létünknek nincsen egye'Üen olyan
szála, amelyen oda ne lennénk kötve
Istenhez. ..

Más az, hogy Isten van, és más. az,
hogy számomra van.

..
Megérteni létünket annyi, mint

megérteni, hogy mennyi mindent
nem ért meg az ember.

..
Istennek "száz neve van", de min

den név csak hasonlat.
..

Isten elvész előttünk tulajdon ra
gyogásában. ..

Es ha nem jutunk el Isten létének
elismerésére, nem bennünk van-e a
hiba? Az igazság eltéved érzéseink
bonyolult folyósóin, és megfullad
pszichológiánk hínárjában.

..
Az ember, aki önzése tükörszobá

jában él, sosem fogja megtalálni a
kilátást önmagából.

..
Hogy sokan visszaéltek Isten nevé

vel? Miért, a Szerelem, a Barátság, a
Tudomány nevével sohasem élt még
vissza az ember?



"Meg vagyok győződve - mon
dotta Einstein -, hogy a legtö1céle
tesebb értelem nyilatkozik meg a ta
pasztalettilag érzékelhető világ jelen
ségeiben."

*
Nem az értelmünkben van a hiba,

hanem az élet'Ünkben.

*
~- Nehezebb állítani, mint tagadni.
Nehezebb érvelni, mint állitani. Ne
hezebb belátni, mint érvelni. Nehe
zebb életre váltani, mint belátni.

*
Hol is hagytuk el a logikánkat?

Isten egyszer túl közel van, máskor
-meg túlságosan távol. Ha törvényei
ről van szó, túlságosan is beavatkozik
az életünkbe, ha anyagi bázisaink
megalapozásáról, túl kevéssé. Vádol
juk, hogy nem adott elég szabadsá
got dolgaink irányításában, és szá
mon kérjük tőle, hogy túlságosan sza
badjára engedi az embert.

ta id, beszéded és megjelenésed sem
volt tökéletes - kamaszkorodban.

*
Megértem csalódásodat a Világszín

pad láttán. Te operettet vártál, és
drámát találsz.

Türelmetlen vagy, mert a második
fölvonásban még nem oldódott meg
minden?

*
A világ értelmetlen. - mondják

egyesek. Az ember a maga tudatát
vetíti ki a vHágra - mondják mások.
Akkor úgy látszik, saját értelmetlen
ségünket vetítjük ki a világra, ami
kor a világot értelmetlennek mond
juk.

*
Letagadod a világ célját, aztán bot

1'ánkozol céltalanságán?

*
*

Felelősségre vonunk, holott csak
kérdeznünk volna szabad. Elfelejtjük,
hogy nem vagyunk egy súlycsoport
oon Istennel.

*
Ne t'árj tökéletességet a még fejlő

désben lévő világtól. A te gondola-

NAPLÓ
-

Fogadd el a 1,ilágot olyannak, ami
lyen, és dolgozzál azért, hogy olyan
legyen amilyennek lennie kell.

*
Hajlongani felettesed előtt, emberi

kicsinyesség. Meghajolni a Valóság
előtt, a bölcsek és a szentek alázata.

Boda László

HÁROM ÚJ MISEKANON. A Rítuskongregáció, mint az Apostoli Szerit
szék iI:letékes kormányszerve, 1968. május 23-án kelt .Prece encharistica" kez
detű rendeletével három új misekánon-szőveget engedélyezett, hogy augusz
tus' l5-ével kezdődően bármelyiket mondaní lehessen az eddigi egyetlen ro
mai kárion helyett, A mísekönyvben jelenleg található szöveg tehát továbbra
is használható, de elveszíti egyeduralmát. Ennek a mintegy másfélezer éven
át imádkozott tiszteletreméltó, sőt változhatatlannak képzelt központi rníse
résznek ezentúl szerényerr be kell érnie az "Első áldozatbemutató hálaimád
ság" (Prex eucharist.ica prima) címmel, rnert a mcstantól fogva kiadan~ó mi-,
sekönyvekben még három egyenlő [ogú társa követi majd nyomon.

Korszakalkotó fordulat ez a római miselnturgí.a történetében. Nem, any
nyira újítás, mint inkább visszatérés: egy ősibb és értékesebb állapot szeren
esés megközelítése. A miseáldozat a Megváltó utolsó vacsoráját ismétli. Azt a
húsvét-esti szerit cselekményt újítja meg, amelynek során Jézus hálaadó imád
ságot rnondott, míközben titokzatos módon tanítványaira bízta értünk adott
szerit emberséget, testét és vérét, áldozatbemutatás és szent áldozati lakoma
céljám. Ennek ,a sajátosan keresztény istentiszteletnek így mindenkor egy
hálaadó imádság volt a középpontja. A hálaadás azokkal az őskeresztény fel
kiáltások!kal kezdődik ma is, .amelyeklkelaz elnöklő apostol vagy utódja, a
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püsp6k «tnetóleg az őt 'képviselő áldozópap) felszólította gyülekezetét: "Emel
jük föl szívünket í ••• Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!" Miután a haj
dani keresztények a máig szokásos módon válaszoltak e felszólításokra, a: mí
séző belefogott az Atyaistent; magasztaló imádságba vagy énekbe. A szöveget
maga rögtönöz te, természetesen egy hagyományos vázlat szerint és a nép szá
mára érthető nyelven. Beleszőtte az utolsó vacsoráról szóló elbeszélést is Jé
zusnalk szentség-szerző igéivel együtt, bár nem feltétlenül kellett betűszerinti

hűséggel idéznie ,a biblia szövegét, hiszen nem valami varázsigéról volt szó.
A hálaadás egyúttal kéréssel párosult, hogy tegye Isten a kenyeret és a bort
a Megváltó testévé-vérévé. továbbá hogy fogadja el kegyesen, mint az egyház
áldozatát. Az áldozati imádság legvégül újra magasztalásba torkollott, és a
hívek Amen-felkiáltása volt <rá a válasz. Ez a "hálaimádság" (görög szóval:
eucharisztia) adott később nevet magának az oltáriszentségnek is. Szent Jusz
tfnosz, akinek az első ránkmaradt miseleírást köszönhetjük, Kr. u. 150 táján
mégcsak "hálaadással ikaposolatos kenvérnek és bornak" nevezi a hit nagy
titkát, de tanúsítja egyúttal a keresztények rneggyőződését, hogy nem kőzönsé

ges kenyér és bor az, amit magukihoz vesznek, hanem "Jézusnak teste és vére".
Az eucharisztía-ímádság további történetét három körülmény befolyá

solta. A szabad rögtönres helyébe egyre inkább a nagynevű szent főpapok

minta-fogalmazványai 'léptek úgyannyira, hogy legfeljebb válogatni lehetett
köztük, de változtatni már nem volt szabad rajtuk. Ettől fogva il1ett rájuk
a "kánon" ;elnevezés, a:mely a görögben .Jeróní való tartozást", vagy mérté
ket és szabályt jellent. Egy másik befolyásoló tényező volt az énekkarok alkal
mazása a szerit cselekmény pompásabbá tételére,amelynek a keresztényüldö
res rnegszüntével már sernrnd alwadálya sem volt a római birodalomban. A ká
non közben megszólaló énelokari számok kedvéért, például a Sanctus míatt,
az imádság [avarészét már csak halkan mondriatta a miséző. Betetőzte a fo

.Ivamatot a liturgiának Ikö2'Jépkori "k}eri'kalizáJódása", vagyis a nép számára
már nem érthető nyelve és a vele kapcsollatos jószándékú, de túlzott titokza
toskodás. 19y alakult Iki az a jelenség, amellyel a II. vatikáni egyetemes zsi
nat szemben találta magát. Mí,g a Ikeleti keresztény egyházakban - katoliku
soknáll és orthodoxoknál egyiaránt - legalább három-négvféle, de esetleg tíz
nél is többféle kánon kerül sorra az év folyamán, és legalább néhány mondat
rníndíg fennhangon szólal meg belőlük, addig a római misében napról-napra
(a főünnepeken néhány szó megváltoztatásával) mindig egyféle kánonszőve

get mondtunk, és azt ils csak egészen halk hangon. Csupán a nagy hálafmádság
kezdete, a hangosnak megmaradt prefáció őrizte némiképp az egykörl szabad
szövegezés emlékét: tizenhat kötelező változata volt az év különböző alkal
maira.

A zsinat megengedte, hogy a hívek számára mondott misékben ismét jo
gaiba lépjen a népnyelv, mégpedig nemosak a rnise olvasmányaiban és a hí
vek !közös könyörgésében, hanem egyéb miserészekben is .,amelyek a népre
vannak tekintettel" (quae ad populum spectant). így lett időszerűvé a kánon
nak köznyelvre fordítása, hiszen ezt a nagy hálaimádságot lsten egész népe
nevében, többesszámban imádkozza a pap. A sokaktól várt és örömmel üdvö
zölt fordulat azonban nemcsak Iközki:nccsé tette a római kárion rejtett értékeit,
hanem egy csapásra leleplezte szővegének lelkipásztori gyengéi t is. A római
kánon túlságosan hosszadalmas: a prefáció és az alkalmi betoldásole nélkül is
641 szó. Hellyel-közzel gondolat-íemétíésekbe bonyolódik. és kevésbé ismert
szentek nevének elidegenítő felsorolásait tartalmazza. A részek nem szervesen
kapcsolódnak egymáshoz, hanern a gondolatsor megszakításával következnek
egymás után, és külőn magyarázat nélkül aligha veszi észre ,a hallgató az
egész szerkesztés művészí arányait. A kílasszíkusan római, olykor ecuenesen
Jogászi szóhasználat is idegen a mai ember áhítatállak stílusától. Pedig első

sorban a Iíturgiaszöveg hívatása volna, hogy az imádkozás .korszerű médját
sugallja Isten népének, A lrturgtaszövegek iemellett imádságiba foglalt vtaní
tások is, és manapság elsőrendű érdek, hogy keresztény hitrendszerűnknekmí- _
nél több jelentős részletére hívják rel a nép, különösen az új nemzedék figyel
mét. a kánon lefordítása. tehát sziikséqszerűeti magával hozta új kánonszö
"egek szerkesztésének és engedélyezésének kívánalmát. Jellemző, hogy á ro-



mai kanonhan a Szeritszék ts csak az 8sszefilggŐ-értelmdrészeket látta el dal
Iammal, és hogya hazánkban máris sokfelé kialakult lelkipásztori gyakorlat
csak ezt az énekelhető szakaszt mondia el fennhangon, a többit pedig tapin
tatosan elfedi akár népénekíkel, akár orgonaszóval.

A most kibocsátott három új kánonszöveg míndegyíke rövidebb az eddi
ginél. Még a legterjedelmesebb, a négyes számú is csak 508 szó, a másik kettő

pedig nála is jelentékenyebben szűkszavú,A szerkesztő bizottság Igyekezett el
kerülni az eddigi szöveg fogyatkozásait, de egyszersmind ügyelt, hogy a három
imádság az eddígrveü rokonhangzású, hagyományosan egyházi hangvételü ma
radjon. és lehetőleg magán viselje a római típusú misekánon mimden jellemző

vonását. Ily jellegzetesség elsősorban az úgynevezett epiklézis helye, vagyis az,
hogy a 'kenyér és a bor átváltozását kérő imarész nálunk míndíg meg
előzd az utolsó vacsora elbeszélését, míg a keletiek - a katolikusok is - csak
Jézus szavainak elhangzása és az úrfelmutatás után kérik, hogy a Szeritlélek
tegye adományainkat az Úr testévé és vérévé. Szintén nyugati jellemvonás,
hogy a kettes számu, görögből futdolgozott mísekánon kivételével az-élőkről szó
ló megemlékezés megelőzi a holtakról szólót, Keletem fordított a sorrend.

Az utolsó vacsora eseményeinek elbeszélése mind a három új mísekánon
ban másként hangzik, Jézus szentség-sze1'ző igéi azonban azonosak. Teljesen
azonos szövegű továbbá - mégpedig mind a négy 'kánonban - a "Szent vagy,
szent vagy ...", amellyel a nép belekapcsolódik a pap hálaadó imádságába.
Azonos a kárion-záró dicsőítés is ("És őáltala, ővele és őbenne ..."). A találé
kony szerkesztők tehát ldeiégítették mind a változatosság, mind az egység igé
nyét, mindpedig azt az igen gyakorlatí követelményt, hogy a 'legfontosabb
mondatokat az összetévesztés veszélye nélkül emlékezetből lehessen mondand,
és azonos dallamra énekelni. Az 1967. évi római szinodus kívánsága szerínt az
új kánoncsnan már így hangzik a jézusi ige a kenyér fölött: "Vegyétek, és
egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amels; értetek adatik." A
"hit titka" szavakat víszont nem a kehely föZött mondia a pap, hanem ke
véssel az átváltozás után, küűön "felkiáltásként". Lelkipásztori szempontból
ugyanis igen szerencsés többlet a régihez képest a most kiadott három mise
kánonban a pap és a nép újszer'Ű párbeszéde a szent cselekmény tetőpontján,

mintegy válaszként Krisztus igéire. A pap - közvétlenül az úrfelmutatás
után - fennharigon mondja vagy énekli: "A hit tibka!" A hívek pedig rá
felelilk: "Hirdetjük, Urunk, halálodat, és magasztaljuk feltámadásodat, rníg
csak el nem jössz." Ez a Szent Púl apostolt idéző utóbbi mondat (1 Kor 11, 26)
Nagy Szent Vazul kelett lbturgiájához közelítí a nyugati kánonokat; csakhogy
ott nem a hívek mondják, hanern a pap, itt pedig még két egyéb, hasonló tar
talmú felkiáltás valamelyikével is helyettesíthető. Színtén Kelet hatásának
látszik, bár talán csak egy kevésbé szép testtartás kiküszöbölése, hogy a szö
veg közé iktatott rubrikák nem kívánják meg az oltárra-támaszkodást, ami
kor a pap kimondja Jézus szavait.

A pápa óhajtása szerint az eddigi kánon teljesen változatlan maradt. To
vábbra ls használhatjuk, főleg az Úr nagy ünnepein, hiszen az új szövegeknek
nincsenek jeles napokhoz kapcsolódó belső változataik. Kínálkozik továbbá
az apostolok és a kánonban név szerírit felsorolt más szentek ünnepeire is.
A kettes szám ú szöveget viszont elsősorban hétköznapokra és különleges al
kalmakra ajánlja a bevezető utasítás. Ez az áldozatbemutató hálaimádság
ősi eredetével tűnik ki a többiek közül, Voltaképpen nem egyéb, mint a szent
vértanúként tisztelt Hippolytus ellenpápa tollából, 215-ből ránkmaradt rnínta
szöveg,tel'mészetesen a görögeredetiből latinra fordítva, és a ma már szük
séges sírnításokkal és kiegészítésekkel ellátva. Az ókeresztény szerzőtől való
a kezdő prefáció is, de helyette bármely más prefációt vehetünk, Ikülönösen
az üdvtörténetet összefoglaló új vasárnapi prefációk vagy az új általános pre
fációk kőzül. A szöveg érdekessége a továbbiakban, hogyaSanctuS-it csak
egyetlen rövid magasztaló rnondattal folytatja, és máris rátér a szintén meg
lepően rövid epíklézísre, melyet azonmal nyomon követ az utolsó vacsora el
beszélése. Az úrfelmutatás utáni részek egyike azt kéri Istentől, hogy a Szetit
lélek kapcsolja egyetlen közösségbe rníndazokat, akik a szeritáldozás részesei.
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tgy lesz ez II kárion II keleti kereszténység felé forduló ökuménlkus imád
sággá.

A hármas számú kánont az előrebocsátott utasítás vasárnapokra és ün
nepekre ajánlja. A szövegben semmi alapja sincs annak az itt-ott hangozta
tott ötletnek, hogy ez a ikánon ifjúsági rrnsékre van szánva Kínálkozik azon-

,ban a halottakért bemutatott mísékre, rnert Ily alkalmakkor egy nagyobb
lélekzetű, szép és vigaszteljes megemlékezést kell beleilleszteni. A szentek
lajstroma valamennyi új kánonból kimaradt, de a harmadikban említeni kell
a napi szerit vagy II védőszent nevét. A négyes számú áldozatibemutató hála
imádságnak kötelező külön prefációja van. Csak olyan napokon használható
tehát, amelyekre nincs saját prefáció előírva. A negyedik kánonhoz megadott
prefácíószöveg ugyanis míntegy az első verszaka a Sanctus-t követő, ritmu
sos prózában írt, bibliai veretű és keleti ihletettségű hatalmas hímnusznak.

Nyolc új prefáció is megjelent, a három misekánonnal együtt, és ízelítőt

ad az előkészületben lévő ötven prefációból. Igen szerencsésen gyarapszik ál
taluk a római rnísekönyvnek eddigi, tizenhat kötelező prefácíószövegből álló
anyaga, mégpedig nemcsak jóleső változatosságként, hanem a templombajá
rók imádságra nevelése és hitbeli ismereteik gyarapítása szempontjából is.
Csupán azt sajnáűhatjuk, hogy a Szeritszék nem használta fel ezt a jó alkad
mat egy általa már előkészített további változtatás közzetételére : arra, hogy
hálaima-formába öntse a misekönyvben jelenleg található két "könyövgő" pre
fációt: az apostolokról szólót, meg a nagycsütörtökí krízma-rnisében előírt

szöveget,
Biztosra vehetjük különben, hogy a misekánon fejlődéstörténete sem zá

rult még le a három új imádság megjelenésével. Jelenleg ugyanis éppen az
átváltoztatás és az úrfelmutatást követő szöveg hangzik másképpen az eddigi
római kánonban, mint a három új szövegben, Ez zavarja a híveket. Az egy
ségesítés alígnanem elikerülhetetlen lesz. Gyakor-lati szempont sürgeti továJbbá
a leghasználatosabb bizánci kánonnak, az Aranyszájú Szent János-félének át
vételét és latin meg népnyeívű fordítását. Ezáltal megnyílnék az út a latin
és a görög- vagy szlávszertartású katolikus papság alkalmi együttmísézésére.
Bármekkora lelkesedéssel fogadják továbbá a mcstaní új kárionokat a litur
gia-történet beavatottjai és a szeritírás alapos ismerői, kétségtelen, hogy az
eddigi reform még nem mindenestül elégíti ki a korszerű lelkipásztorkodás
igényeit. Az elvontan hangzó, vagy régiesre stilizált szövegek elröppennek hí
veink feje fölött anélkül, hogy visszhangot vernének szívükben. Olyan ká
nonokra is szükség lenne, amelyek az oltár áldozatához kapcsolnák a mai em
ber életfeladatait, vagy amelyek megszólaltatnák a fiatalság reményeit és
szorongásadt. A sokhelyütt külön mísére járó kisebb gyermekek lelki igényei
ről sem szabad megfeledkeznünk. Sőt még a helyi szükségletekhez alkalmaz
kodó rögtönzés ókeresztény gyakorlatát is újra törvényesíteni lehetne, termé
szetesen az egységet és állandóságot 'biztosító keretszövegeken belül.

(Medvigy Mihály)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Ki az üldöző. ki az üldözött? "Hát nem mínd
egy?" - válaszolja Saul, Damaszkusz felé memet a sivatagban, morgolódó
csatlósainak: amikor már valóban "mindegy", amikor már őmaga sem tudja,
üldöz-e, vagy üldözik-e. "Megépítette a magányt maga körül, anélkül, hogy
akarta volna"; de valóban ő építette-e, vagy akarata ellenére, és tudtán kívül
valaki más? "Máls hűségre vendelték"; mire? .,Úgyis az történik, amire elő

készítették"; ki és mire?
"Egyszerűbb csomót nem is tudsz kötni T' - kérdezik Saultól. És: "Lá

tod, ezzel rontod el" -mondja neki, aki kérdezi. Munkáit olvasva nemegy
szer támadt kedvünk, hogy ugyanezt 'kérdezzük Mészöly Míklóstól is. És hoz
zá tegyük magunkban ugyanazt: "Ezzel rontod el," A túlbonyolított csomóval,
egy-egy túl rejtélyes jelkép, vagy utalás ,.rögtönzött mutatványával", Valami.
nagyon jót, nagyon fontosat, nagyon igazat rontott el. Mint a csatár, aki re
mek cselsorozata után megcsinálja még azt a leglátványosabb, utolsó cselt is,
ami után már nem lehet berúgni a kapuba a labdát.
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Hogy mi volt az a jó, fontos és igaz? Valami ilyesmi: a vllágból nem
elég a látszata; túl azon, amit közvetlenül tetten érhetünk, rőgzíthetünk, meg
mérhetünk és megfogalmazhatunk, van még valami más, valami többlet, ami
ennek a közvetlenül észlelhetőnek is megadja a maga valódi értelmét; van
valami, ami nyugtalanít, amit meg szeretnénk u-agadnt, vagy legalábbis érzé
keltetni akarnánk. A dolgok ezzel az árnyékukkal igazán azok, amík ; rnínden
nek megvan a vetülete, és enélkül, emnek a jelenléte nélkül csonka; csak az
zal teljes, ami több nála. A világ egyszerre rejtvénye is, megfejtése is önma
gának; de rejtvenye nélkül megfejthetetlen, mert akikor nem azonos valódi
önmagával: akkor harnísan szimpliffkál t világ.

De mi ez il "valami"? Olykor az volt az érzésünk, Mészöly Míklós mama
scm tudja. A szorongás, és a rejtélyesség néha egy-egy jelképbe sűrűsödött 
például Az atléta halála "végzetes" Iepkéjébe ; de mert a jelkép jelentése tisz
tázatlan maradt számunkra (és úgy éreztük, mmdegy, hogy joggal-e vagy sem,
hogy az volt az író számára is): végül is inkább hatott kelléknek, mint jel
képnek.

Volt "val.ami" (olykor tudhattuk. mí, olykor nem); ezt akarta megragadni.
vagy a közvetlen valóságban ezt is meg akarta ragadni az író. Kezdettől fog
va, makacsul, konokul, rendíthetetlen meggyőződéssel, útjáról nem térve le
egy pillanatra sem. De nemcsak ez az írói és emberi következetessége követel
elismerést és tiszteletet. Hanem legalább annyira ez a prózánkban nem min
dennapos magas művészí és szellemi igény is, függetlenül a megoldások ese
tenkinti sikeretől. Mészöly Miklós legalább meglátott valamit: egy föladatot,
amely elől korunk prózája egyre 'kevésbé térhet ki; meglátta és vállalta; és
vállalta még a vállatlkozás Ikudarcait is Tegyük hozzá: még kudarcaí is sok
kal magasaob, élesebb levegőjű hegyvidékén történtek a szellemnek, gondol
kedásnak és művészetnek, mint a kevesebbel beérők többségének tetszetős

sikerei, hogy az olcsókat ne is említsük. És kísérletei még akkor' is az elsők

közé emelték, ha eredményeik nem voltak nundenestül megnyugtatóak, ellent
mondást keltettek az olvasóban, és vitára ingerelték a kritikust

A 'krrtikus (aki [gvekszik elsősorban olvasó Ienní RS maradni) a vitatha
tatlan telitalálatoktól eltekintve -ilyen volt például a Jelentés öt egérről 
a számára "vitás" esetekben többnyire úgy érezte, valami elmozdulás van
szándék és kivitel közt, nem fedik egymást kellőképpen: hogya maga laikus
,.műszaki" nyelvén próbálja kifejezni a dolgot: az a szerkezet, az a tartály,
melyet az író a rendkívül komplex valóság megragadására' készített, nem
elég befogadéiképes ; és vannak pillanatok, amikor a szerkezet előtérbe kerül
a befogadandó valóság rovására (más szóval a szimbólum nem szimbolizál,
hanem öncélúan díszít). A modern prózaírók, mondjuk - sommásan - Kafka
óta, általában ama törekszenek, Iki így, ki úgy, hogy megteremtsé> a már-már
útíoghatatlanul bonyolult valóságnak azt a művészi modellját, amely ezt a va
Jóságot rnindenestül, rnintegy szintétikusan, és önálló költői valóságként (nem
pedig dimenziótlan fénykép módjára, "naturalistán") érzékeltetni, "ábrázolni"
képes ("ábrázolni" abban az értelemben, hogya valóságnak sűrített "ábrája").
Nos, Mészöly Mílklósnál időrskínt úgy érezhettük, hogy a modellt indokolat
lanul túlterhelt, ha esetleg csak egy lepkeszárnnyal is; de egy ilyen kényes
szerkezetnél elég hozzá egy lepkeszárny is, hogy funkcióját megzavarja.

Új regénye, a Saulus* azonban már semmi zavart nem kelt bennünk, és
semmi ellentmondást nem ébreszt; a legszerencsésebb találkozások szerenesés
gyümölcse. A kérdőjelek itt maguktól megsemmisülnek.

Régebbi frásaíbartezlvesen tettünk .. kérdőjelet egy-egy párbeszédének, uta
Iásának, rnonológjának margójára. Nem értettük míndig a választ, az utalás
értelme homályban maradt előttünk, s nem mindig tudtuk érzékelni a tény és
a rá következő reflexió összefüggését. Igy támadt olykor az abenyomáJsunk,
hogy ebben a "túlcsomózásban" már nem is rejtélyességről van szó, hanem
rejtélyeskedesről.A SaulusbClJnta:lán mindez végérvényesen eltűnt volna? Nem.
Csakelőjelet változtatott: jogossá és indokolttá vált. Senki sem akadhat fönn

• Mészöly Ml.kIÓ5: Saulus. Magvető, 19643.
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rajta, ha egy világban - (és mílyen szuggesztívan, mílyen nyomasztó hitellel
megidézett világban) - ahol az ernberek természetes kífejezésformája a pa
rabola., az író hőse is parabolálcban beszél és gondolkodik; az sem meglepő,

ha ott, ahol a képzeletnek és eszmélkedesnek a miénktől eltérő, sajátos és
hagyományos útjai és módjaí vannak, a hős, Saulus is ennek "rej,tjelei" sze
rint fejezi ki magát. (Például abban a mesteríen megírt jelenetben, ahol "a
kútnál" Istefanosszal ibeszélget.) Hasonlóképpen: amilyen tanácstalanná tette
például az olvasót egyik elbeszélésében (a Jelentés öt egérrőlkötetben) a csör
tető bivalycsorda, épp olyan természetesen lesz - nunden jelképesIkedés nél
kül - j'eliképessé, súlyos értelművé és végzetes tartalmúvá a kutyák Saulus
szeme 'láttára folyó rókahajszája. Minden egyébtől (többek közt a megírás
hibátlan szűkszavúságától) eltekintve márcsak azért is, mert ebben a' világ
ban - a Krísztus kori zsidóság világában - mlnderinek magán túlmutató je
lentése volt; a' jeLkép hiteléért itt a történelmi valóság kezeskedik.

Igaz, ezt a jótállást a történelemnek elvileg más esetekben is vállalnia
kellett volna; hiszen az a szorongásélrnény, melyet Mészöly Míklós számos
írása megfogalmazni igyekezett, végül is nem holmi "magánpszichózis" eszté
tikai idegiátéka volt, hanem nagyon is valóságos történelmi és társadalmi
közérzetből fakadt. Mégsem éreztük megfogalmazását "adekvátnak". Miért
nem? Talán mert a rnűvészi-jelképes "sűrítés" végül is valahogyan kevésbé
volt sűrű, mint a valóság, amit sűríteni kívánt. (Egy-egy olyan kivételtől el
tekintve, amilyen - ismét csak ezt említern - a Jelentés öt egérről szoron
gató elbeszélése.) Nem akarok belemenni itt abba a bonyodalmas vitába, mít
"jelent", mit akar ,,'mondanii" Kafka Kastélya, vagy másik regénye, A per.
Nyilván egyik mű sem pusztán egyjelentésű; jelentésében is mind a 'kettő épp
olyan egy nevezőre le nem bonthatóan komplex, mint maga a valóság
komplexus, amelynek áttétéles tükre. De mint autonóm "kép", autonóm va
lóság, mindkettő teljes (mégha a mű töredékes is); itt míndennek ezen a vi
lágon belül van meg a magyarázata, ha abszurd módon e "valóság" abszur
ditásában is; külső magyarázatra, kívülről beszerzendő igazolásra nincs szük
ségümk ; a regényből nem nyílnak utaik, csatornák, erek valamiféle kívülálló
valóság felé, hogy onnét levegőt, vagy táplálékot kapjon: a regériven belül a
tények és mozzanatok mínden külső referencia nélkül egymást igazolják. Ah
hoz, hogy K. története "igazolódjék", "hitelesítödjék", semmi szükségem sincs
rá, hogy utaljanak előttem akár a Monarchía bürokráciájára,akár metafi
zlkal problémákra: K. sorsát, abszurditásával együtt, igazolja Klamm és a
Kastély, ha 'tetszik, a maga abszurdltásával, anélkül, hogy akár Klarnmnak,
a:kár a Kastélynak valami rajtuk kfvülit kellene "jelenteniük". (Mutatis mu
tandis míndezt el lehetne mondani például Camus Pestiséről is.)

Mészöly Miklósnál - ismétlem: egyes 'kivételektől eltekintve (és anélkül,
hogy bármiféle fűggőségbe iakarnám hozni Kafkával vagy Camus-vel) - ál
talában nem így volt: a jelkép valahogyan alatta maradt intenzitásban a va
lóságnak, amelyet [elképezní, illetve "képviselni" akart. A solymártelep ,.ab
szurd" világa, embertelensége, szabályrendszerének öncélú merevsége pél
dául (ugyancsak az ernlített wlbeszéléskötetben) mínt "példázat", éppen elég
gé világos volt; talán a téma sajátos egzótíkurnán is múlott, hogy mégsem
lett eilég szuggesztívan kifejező. Liíbk végül is halványabb lett, noha erős '110
násokkal rajzolták meg, mínt a valóság Lilikjeí ; a solymártelep atmoszférája,
bálrmilyen jól ábrázolták, enyhébb - és érdektelenebb - mint a valóságos
"elidegenedés". A modell nem felelt meg kellően a valóságnak, amelynek mo
dellja kívánt lenni.

Nem így a Saulusban. A Krisztus-korí Palesztina, ahogyan Mészőly Milk
lós ábrázolja, ezúttal hibátlan és mindenestül adekvát modellja a mindenkori
zsarnokságnak; anélkül, hogy benne akár csak egyetlen utalás is lenne va
Iamilyen rajta kivüli zsarnokságról. A regény világa teljességgel zárt, autonóm
világ; a dolgok magukat magyarázzák: és az, hogy történelmileg hiteles vílág,
teljességgel másod- vagy harmadrendű az autonóm művészí híteléhez képest.
Nem azért "igaz", mert dokumentumokkal és szakmunkákból igazolhatólag
ilyen volt, hanem azért, mert úgy, amint "an, minden ízében önmagát iga
zolja, és ízel kölcsönösen igazolják egymást. A történelem itt nem "story",

636



hanem az a forma, amelyfben egy, az adott történelmi helyzeten túlmutató
"éI"V'ényesség" megnyílatkoztk. Épp ezért a Saulus, akármilyen remekül ér
zékehteti a történelmi atmoszférát, nem történelmi regény, mínt ahogy nem
történelmi regény A kastély, A per, vagy a Pestis sem; illetve osak annyibarn
és úgy történelmi, ahogyan ezek. Vagyis a mindenkori jelen "történelmI re
génye" (nem a múlté). Egy míndenkor aktuális, és virtuálisan míndíg létez
hető jelené. Problémája sem csak egy adott történelmi-társadalmi helyzete,
hanem olyan emberi viszonylatoké, amelyek előfordulhatnak mínden korban,
és minden társadalmi formában, ilyen vagy amolyan változatban.

saulus ebben a világban "az üldöző", aki egy nehezen elűenőrizhetó pil
lanatban üldözötte válik Az ő sorsában és élményében konkretizálódik - ha
szabad egyáltalán ezt a szót használnunk - az a "valami", ami Mészöly Mik
lós világában többnyire ott érezhető a dolgok és sorsok mögött, Névtelenül;
és ezúttal is megnevezcflenül. De hogy mílyen néven kell nevezni, az ezúttal
aligha kétséges, A műszer ezúttal olyan hibátlan, hogy a rabul ejtett való
ságban a valóság "mögöttes világát" is hálórendszerébe fogta, utalások nél
kül, }elképezés nélkül, természetesen; ahogyan a Ikegyelem is a természetes
bm működik. Mészöly Miklós még sosem hatolt olyan mélyre, mint a Saulus
ban,és sosem volt meggyőzőbb,mint a Saulusban. (Rónay György)

KÉPZOMŰVÉSZET, Hatvany Ferenc emlékezete. Tíz esztendővel ezelőtt,
1958-'ban halt meg Lausanne-ban - művészetí tárgyú könyvének írása köz
ben - Hatvany Ferenc festőművész és műgyűjtő, - Hatvany Lajos irodalom
történésznek és .krí.tíkusnak, a századeleji magyar irodalmi megújulásegyib;
vezéralakjának testvéröccse. Az 1S81-ben született festőnek - aki tanulmá
nyait Budapesten. Nagybánván és a párizsi Julian-akadémián végezte - több
ízben volt gyűjteményes kiállítása nemcsak itthon, de Berlinben és Párizs-
ban is. .

Hatvany Ferenc főként plasztikusan mintázott, tartózkodó koloritú, ha
talmas rajzi kultúrát eláruíó uktos kompozícióket festett a klasszicista Ingres
nyomdokain haladva ("Három pihenő modelt"), de ismerjük porteéit is (ezek
egyilke Csernoch János hercegprímásról készült), valamint erdőrészleteít, en
tertörjeit és bársonyos felületű vírágcsendéleteit, amelyek már az impresszio
nizmus és Cézanne művészetének tanulságait is értékesítik.

Hatvany munkáit, kiállításait a kor legtekintélyesebb lapjai, folyóiratai
("Világ", "Esztendő", "N~'ugat", "Magyar Csillag") és a legkülönb művészetí

kritíkusok (Elek Artúr, Bölöni György, Bálint Aladár, Farkas Zoltán, Fel
vínczi Takács Zoltán) méítatták megbecsüléssel; a "Vigili3" 1942. februári
számában Eősze András ismertette a művész Tamás galéria-beli tártatát. A
cikkíró szerint "finom és harmonikus lelkületről, mély átélésről és érzelmi
tisztaságról" vallanak a Hatvany-képek.

A festő - aki gazdag nagyiparos-család sarja volt - műgyűjtőként és
mecénásként is bejegyezte nevét a magvar műtörténetbe. Hunyadi János úti
lakása falain XIX. századi francia rcm-krnűvek függöttek (Ingres: Fürdő nő,

Delacroix: Arab tábor, Daumier: A leves, Corot: Az álmodozó Marietta,
Manet: Az öngyilkos, Renoir: Társalgó nők, T'egas: Fürdő után, Pissarro: A
vörös ház stb.) , valamint Csontváry, Ferenczy Károly, Rippl-Rónay és Czóbel
Béla munkáí.

A Hatvany-gyűjtemény egy része - a művész ajándékaként - a Szép
művészetí Múzeumba került; Chasséríau "Spanyol táncosnő"-jével, Courbef
"Birkózók"-jával, Cézanne "Buffet"-jév:el és Picasso "Anya gyermekével"
című aűcvarelljével együtt a múzeumé lett az a - női aktokat ábrázoló 
gyönyörű étude is, amelyen ezek az ajánló szavak olvashatók: "Á monsíeur
Hamany Ferencz - Aug. Rodin,"

De nemcsak "A Calais-i polgárok" alkotójával állott személyes kapcso
latban a 'magyar festő: Henri Matíssc-t, az "École de Paris" vezető művé

szét is többször felkereste, - elsőízben a Fauve-csoport létrejötte körüli idők

ben, majd a két hálború között Nizzában,Iegvégül pedig 194B-ban, az akkor
már igen idős és betegeskedő mesternek a Boulevard Montparnasse-on lévő
rnüteremíakéséban. (Matísse-szal való találkozásairól írásban is beszámolt

637



Hatvany; cikke a "Ma,gyar Művészet" címu folyóirat 1949. évi 1. számában
jelent meg.)

A külföldi művészeti élet nem feledkezett imeg Hatvany Ferencről: a pá
rizsi "Gazette des Beaux-Arts" 1966. évi május-júniusi számában - "L'anci
enne collection Francois de Hatvány" címmel - terjedelmes és alapos publi
káció idézte fel emléket, Illő, hogy itthon is számontartsuk őt, - úgyis mínt
kora java alkotóinak egyikét, és úgyis, mint választékos ízlésű műbarátot,

Szépművészeti Múzeurnunk bőkezű donátorát,

* * *
Kiállítások. Hosszú listát lehetne összeállítani azokról az elszomorítóan

gyenge művekről, amelyeket az állami intézmények a közelmúltban megvá
sároltak, s arnelvek júliusban a Műcsarnokban iközszemlére tétettek. Batárí
László, Bencs Gábor, Bod László, Jakuba János, Dombrovszky László, Schelz
Erik, Vecsési Sándor és mások képei egy külsőséges, felületes fél- és álmo
dern új akadémizmus tipikus termékei, - amelyeknek a valódi művészethez,

"az őszinte megnyilatkozás IkényszeI'éhez" (amelyet az "Élet és Irodalom"-ban
nemrégiben megjelent nyilatkozatában érdemes, öreg festőnk: Schöuberger
Armand a hiteles művészí alkotómunka elengedhetetlen kritériumaként je
161t meg) nincsen semmi közük, Még a különben tehetséges Sornos Mi'klós is
fáradt művet ("Eljegyzés") ajánlott fel megvásárlásra. Ruzícskay György ol
csó szírnbolikájú rajzaiból felesleges volt többtucatot megvásárolní ; Boldogfai
Farkas Sándortól egy sorozat plakettet lehetett 'látni. E szobrászt a modell
karaktere iránti érzéknek szinte teljes hiánya jellemzi; Kosztolányi- és Ka
rirrthy Frigyes-érme különösen sikerületlen.

A megvásárolt munkáknak talán 2-3%-a érdemli meg a "műalkotás"

minősítést, Ezek közé tartozik Vilt Tibor félrecsapott orrú kis bronz férfifeje,
Metky Ödön Tersansz'cy J. Jenő-büsztje, Czimra Gyula négy tisztán fogalma
zott képe, az idős Frank Frtgyes vérbeli píktorra valló csendélete, Barcsay
Jenőnek némileg Czóbel munkásságával vakon "Szentendrei Iépcsőfeljáró't-ja,

Pokáry István mesehangulatú, artísztíkus ,,szüret" és "Itáliai tengeröbö]" cfmű

festményei, a nemrégiben elhunyt Elekfy Jenőnek a századelejifestészethez,
főleg Bonnard-hozkapcsoilódó "Reggeli" című festménye és Kmetty János
kitűnő rézkarcai ("Mózes a 'tízparancsolattal", "Levétel a keresztről", "Menny
bemenetel" stb.).

Az állam által megvásárolt műtárgyak kiállításának általános színvo
nalával azonban távolról. sem lelhetünk elégedettek.

A székesfehérvári István király múzeumban augusztus első napjaiban
nyílott meg a Kassák Lajos-emlékkiállítás, amelyet K. Kovalovszky Márta és
Perneczksj Géza rendezett, s Lengyel Józse! Kossuth-díjas író nyitott meg, 
tisztelettel hajtva fejet egykori mcstere előtt, aki egész életében "a törhetet
len emberi méltóságórt harcolt", s akinek életműve "századunk magyar iro
dalmának sarkalatos része",

A kiállításon láthatók voltak a mester 1920 körüli és 50-es, 60-as évek
beli fcstrnónyei és grafhkái ; az előbbieket, a bécsi esztendők termését - mint
Körner Éva írja Kassák festészetének szentelt tanulmányában - "szigorú
geornetrízmus, formai, színbeli puritanizmus, a forradalomra szegezett akarat
keménysége", míg a második világháború utáni képnrchitektúrákat, "e derűs,

nagy lélegzetű műveket - amelyek egy !k.iteljesedett élet érett gyümölcsei 
a belső harmónia eblenállhatatlan sugárzása" jellemzi.

A tárlaton helyet kapott Czóbel Bélának, Barcsaynak. Korruss Dezsőnek.

Bálint Endrének, Baksa Sósnak. Gyanmathy Tihamérnak, Fajó Jánosnak,
Csiky Tibornak és Heueze Tamásnak egy-egy rnűve is, - annaik jelzéséül,
hogy a mester körül a kortárs-alkotök legkülönbjei tömörültek, felismerve,
hogy "KJaSlsá:k volt és maradt az új művészet fáradhatatlan zászlóvivője és
kőrnűvese, rokona Apollinaire-nek, Cendrars-nak, Max Jacobnak. összefogla
lója és átérzője a század mínden új művészí törekvésének" (Juhász Ferenc) ...

A szentendrei múzeumban a nyáron két fiatal művész: Veszelyi Ferenc
festő és Bisztrai Farkas Adám szebrász állította ki munkáit. Veszélyt az
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avaritgarde törekvések szellemében dolgozó, [óképességű festő; legkiforrottabb
munkái illő és áhló figurái, valaimint "Színes kompozíció't-ja. Bisztrai Fárkas
hagyományosabb úton jár, ikvalitásban azonban nem marad el kiállító-társa
mögött, Az archaikus szobrászat, Henry Moore és Borsos Miklós az eszmény
képei - a művek tanúbizonysága szerint - a fiatal szobrásznak. akinek vörös
márványból faragott "Fekvő női aktv-ja különösen szép darabja a tárlatnak.

(D. r.)

ZENEI JEGYZETEK. (A zene varázslata.) Rovatunkban nem szokiuk: a
rádióban hallott zenei előadásokat, elemzéseket méltatni, ezúttal azonban ki
vételt kell tennünk, mert két magasszinvonalú műsort hallhattunk, amelyek
nyilván milliókhoz jutottak el, s a hal/gatókat megajándéko.zták a tiszta ze
ne igézetével. Sebestyén János, a kitűnő csembaló- es orgona-játékos "Zene
gyár a Themze partján" című műsorában a hangleme.zgyártás történetéből

adott kel'esztmetszetet, Molnár Antal pedig kedvelt lemezeiről szólva a ma
gyar művelődéstörténet jelen századi képét villantotta meg élénk, remek szí
nekkel.

Kivételes szerencse, hogy valak! gyermekkorában kapcsolatba kerül a
zenével? Vagy olyan adottsággal kell születnünk, amely képessé teszi az em
bert a zene! élmény befogadására és feldolgozására? Bizonuáraezeknek is
szerepük van abban, hogy valaki "zeneértő" les.z, de aki olyan kitárt lélek
kel közeledik a zenéhez, mint Molnár Antal, aki már gyermekágyából "a
Rajfael rajzolta angyalkák védőszárnyai alatt" tátott szájjal figyelte a csa
ládi muzsikálást, s aki később felismerte, hogy a mindenség harmóniája olvadt
kristálytiszta zenévé Mozart művészetében, az már nem egyszerűen a zene
értője, hanem "átérzője" is, azaz magába olvasztja a zene évezredes hagyo
mányait, és önmaga egyéniségét, jel/emét, világszemléletét gazdagítja általa.
Mindig lebilincselőek az olyan nagyegyéniségek, mint Duhamel vagy Péterfy
Jenő, akik a zenében megtalálják a "megnyugvást", s képesek arra, hogy ér
zelmeiket másokkal is megosszák, akár zenekritikák fO'rmájában, mint Péterfy,
akár irodalmi csevegés útján, mint Duhamel (elég csak ...A vigasztaló zene"
című magyarul is megjelent művére utalnunk).

Hans Fallada "Azok a régi szép idők" eimmel magyarra fordított regé
nyének egyik jelenete jutott eszembe Molnár Antal előadásá·ról. Az apa ma
gával vitte fiát a templomba, ahol egyhá.zzenei áhítatot tartottak. S a fiú
egyszer csak döbbenten figyelt fel ana, hogy apja, akit a szigor és a kÖ1Jet
kezetesség szobrának ismert - sír. Mert a zene olyan élménnyel ajándékoz
hatja meg az embert, ami gyökerestill felfol'gathatja bels6 'oalóját, s épp erről

nem szabad soha megfeledkezniök azoknak, akik az egyházi zene művelői.

Bartók és Kodály, kettejük művészetének "erkölcsisége" is igy, ebben a
szemléletben és megvilágitásban kerülhet a helyér-e. Molná?' Antal elmesélte
- mert ezt az elbűvölő csevegést, amit ő a zenéről folytat, nem lehet más
szóval jellemezni -, mit jelentett a század első évtizedeiben Bartók és Ko
dály a magyar ifjúságnak, mit adott hozzá zenéjük a magyar erkölcsiség tör
ténetébez, és mennyivel vitt előre a magyar valóság megismerésének útján.
Egy pillanatra odaképzelhettük magunkat a Zeneakadémia vagy a Vigadó fe
szült légkörébe, ahol nem kevesebb körül csaptak össze az indulatok, mint
a magyarság helyes értelmezése és a hagyományok továbbépítése. Ezért is
volt jelképes, hogy e rendk.ívül szép és tanulságos műsor Kodály Triójával
végződött, amely a zene nyelvén fejezi ki a magyar századok sokszor keserű,

torkot szoritó, de mindig felfelé igyekvő történetének tanulságait. S a készü
lékek mellett talán mindenki arra gondolt, bár minél tovább hallhatnánk még
ezt a kedélyes, és ugyanakkor mélyen komoly hangot, Molnár Antalét, amely
megőrzött valamit a nagy tradíciókból, és újra meg újra tovább adja azokat
mindannyiunk hasznára.

Sebestyén János műsora - eddig sok útiélményét hallottam a rádióban,
de mindegyik 1'endkívül érdekes volt -- általános művelődéstörténeti igénnyel
készült. Talán minden lemezgyűjtő szívét összeszorította a kedves emlékezés,
amikor a gazdája hangját hallgató kutua képe védjegyének történetéről szólt,
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s bizonyára mindenki 6riz lemezei között kék színű Columbia lemezt is, amely
ugyancsak a gépzene hőskorának egyik ma ts élő tanúja.

Gépzene? A fejlődés ezt a szakkifejezést is túlhaladta már. Valóban "gé
pies" a hangzása egy régi Caruso lemeznek, vagy a normál lemezek egyike
másikának. De nem lehet ezt a jelzőt használni a jobb mikrolemezelc jellem
zésére, s még kevésbé a sztereolemezekre, amelyek éppen a térhatás keltése
révén válnak a mi korunk hanglemezévé. A lemezek ma egyre inkább át
veszik a házi zenélés funkcióját, s mig régen esténként Schubert vagy Mo
zart műveit játszotta a család, most a lemezjátszóra kerül fel talán éppen
ugyanaz a mű, de összehasonlíthatatlanul szebb és hitelesebb előadásban. És a
személyes élmény? - kérdik sokan. Igen, az átalakult, alkalmazkodott a kor
hoz. De az ember valahogy tetszeleg azzal a gondolattal, hogy ha akarom,
felteszem Reiner Frigyes egyik lemezét, s összehasonlitom, mi az ő és aPabIo
Cosals féle felfogás különbsége egy-egy Brandenburgi versenyelőadásakor.

A lemezvásárlás manapság nem csak "gyűjtő" szenvedél1), hanem a zenei vi
lágkultúra meghóditásának egyik leghitelesebb módszere. (Nem is szólva ar
ról, milyen felejthetetlen élmény például a lemez segítségével felidézni Ba
bits Mihály hangját, amint az Esti kérdést szavalja, vagy Timár Józsefet
hallga,tni Az ügynök halálából. Ez már szinte a kultúra "megkisértésévé" vá
lik, ám olyan élményt szerez annak, aki először hallja, mintha visszafiatalodva
hallgatná a megdöbbentő csonkán, kétségbeesetten felszárnyaló hangot.)

Magyarországon is vannak már közismert "nagy" lemezgyűjtők, akik fél
havi fizetésüket is kockára téve üldözik valamelyik operát Toscanini felvé
telében, mert az ez "igazi", a "tökéletes". Ezek a gyűjtők tudják, hogy ebben
és ebben a Beethoven szimfóniában F'urtuninqler "nem otthonos", Bruno Wal
ter "laza", Karajan "modoros", s összekacsintall.ak, hogy Weingartner "hát,
igen, az az egyszeri, a felülmúlhatatlan", sajnos egyelőre kaphatatlan, de a
múltkor . . . A lemezgyűjtésnek és a lemezhallgatásnak véleményem szerint
nem ez az értelme. Aki igy "szerzi" a lemezeket, előbb-utóbb bezárkózik, ho
lott a lemezek éppen ránk nyitják a világot. Sebestyén Jánosnak volt igaza,
aki úgy mutatta be a "régi" lemezeket is, mint a kultúra történetének lánc
szemeit, s nem mint a gyűjtők örömeit. Persze, meg kell vallanom, elfogott
az irigység, amikor meghallottam Mozart G-dúr zongoraversenyét Dohnányi
Emő tolmácsolásában.

Érdekes és figyelmeztető volt, amit a nagy lemezkonszern, az EMI mun
katársai mondtak a magyar lemezekről. Van érdeklődés a Qualiton kiadványai
iránt, csak azt nehezményezik, hogy nem propagálják őket kellően, nem is
merik a lemezgyár programját, s a gyártás elveit. A Qualiton lemezek való
ban jók, és - ez nagyon fontos szempont - olcsók. Az utóbbi hónapok. vá
lasztékából érdemes például Lehotka Gábor két remek orgonalemezére em
lékeztetni, vagy a Bach kantáták igen szép felvételére Sándor Frigyes ve
zényletével. A Nelson-mise koprodukciós felvétele pedig talán az eddigi leg
tökéletesebb lemeztolmácsolást eredményezte Ferencsile János vezényletével.
Mint lemezvásárló, abban látom cl terjesztés egyik legfőbb hibáját, hogl/ nem
szoraaimazza a folyóiratok ban és a napi-, valamint hetilapokban a "lemez
kritika" meghonosodását. A le9több kü!.földi orgánumnak van lemez-rovata,
amelyben nemcsak ismerteti a lap profi/jába illő kiadványokat, hanem ér
tékeli is, olykor keményen bírálja is őket, egyszóval az olvasók figyeImét rá
irányítja az újdonságokra, s ki-ki tetszése szerint válogathat a lemezek között.

Igaz, mondhatná valaki, de ne feledkezzünk meg a rádió egyik műsoráról

(A hanglemezgyűjtők húsz perce), amely állandóan a legl1jabb kiadványokat
ismerteti. Csakhogy az ember vagy meghallgatja a rádiót, azaz oUhon van a
műsor idejében, vagy nem, és akkor találgathatju, miről volt szó. Régi igazság,
hogy a szavak elröppennek, az írás viszont maradandó.

Erről jut eszembe: nem lehetne Sebestyén János műsorait írásban is pub
likálni egy-két hanglemezmelléklettel? Bizonyára megvennék mindazok, akik
szeretik a szép zenét és a művelődés történetét.

A kettő pedig valahol elválaszthatatlan ...
(Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. C. F. Frank: Halálfejesek. A nálunk ismeretlen
amerikai rendező művének eredeti címe ("A vesztesnek születettek") jellem
zőbb, mint magyar változata. Elvileg ugyanis azokról van szó, akik az egyen
lősegen alapuló, demokratikus társadalomban az indulásnál a jöbbséghez ké
pest rosszabbul járta!k, de nem a realitásokon alapuló konszolídálódásra tö
rekszenek, hanem tudatosan kirekesztik magukat a tár-sadalomból; valójában
így míndenkí fölé helyezik magukat, a született vesztesek szerepét veszik. föl,
és az egész társadalmon vesznek elégtételt. Valószínű, hogy igazságos víszo
nyoIk Ls kiteI"!lllelik elkerülhetetlenül az ilyen egyéniségeket, mível teljes egyen
lőséget statisztikailag lehetetlen megvalósftani, és az alkattípusok sokfélesége
rniatt mindig akadhatnak olyanok, akik sértettségüket képtelenek kompromtsz
szumokkal föloldand. Mivel a jóléti társadalomban elkerülhetetlenül kisebb
ségben maradnak, s forradalmi helyzet (amelyben gyűlöletük hajtáanyagként
Iölhasználódnék) nem mindegyík nemzedék életében alakul ki, belső világuk
ban míndínkáob az Irracionális felé orientálódnak, és fasisztoid tendenciákat
termelnek ki: a vezéregyéniség tekintélye utáni vágyat, a hisztérikus gyűlöl

ködést mínden nézet iránt, mely az övéktől eltér, a tökéletesnek képzelt új
világ képét, stb. Tehetetlenségük fölött érzett haragjuk forradalom híján vad
akcíonízmusba fullad, a provokáció ideológiává válik.

Természetesen nem mindenkinél játszódik le ez a folyamat differenciált
elvi szinten. De a csoportképződes kriminalisztikai és huligán változatai rnö
gött mégisosak ugyanez a tendencia húzódik meg, például a bandavezér ki
választódásában. a rornbolási hajlamban. vagy az erőszak l'art pour l'art alkat
mazásában, legyen az egy ártatlan ember agyonverése a nyílt utcán, vagy lá
nyok megerőszakolása; a végrehajtók nem is míndíg a társadalom szegényebb
rétegeiből kerülnek ki, hiszen anyagi jólét közepette is lehetséges, hogy valaki
rosszul, vesztesként indul.

A film elvileg azt a kérdést veti föl, hogy ilyen körűlmények között meg
felelőnek bizonyul-e a Iiberálís-demokrata törvénykezés, mely az egyéni sza
badságjogok feltétlen tiszteletbentar-tásán alapszik, és csak bizonyítható tett
alapján ítélkezik Ha valakit tehát megerőszakolnak (ilyen eset szamos akad
a ifiimben), és erről utólag mindenkí tudomást szeréz ugyan, de a sértett meg
félemlítve nem rner tanúskodni, úgy a tetteseket nem lehet elítélni. Márpedig
a fejlett ipari társadalomban a tömegméretűség következtében a megfélem
lítés már-már ellenörízhetetlennó válik; a vesztesnek születetteket semmi sem
köti az eszközök megválogatásában. a törvénykezés viszont nem léphet föl
raddkálísabban velük szemben anélkül, hogy egyben a társadalom többi 
ártatlan - polgáránakszabadságjogaít ne korlátozná.

Míndezt el kellett mondani, mert ezt az elvi kérdésfölvetést mérhetetlen
távolság választja el a film gyakorlati megvalósításától. A Halálfejesek sza
bályes ",western" sémára készült. Az Indiánokat üldöző gonosztevőket huligán
banda. váltotta föl, a gonoszsággal szembeszálló cowboy szerepét pedig a há
borúból visszatért munkanélküli. A hagyományosen keménykötésű, markáns
arcélű férfiaik helyett egyre több a városi polgár, a lovak helyébe motorke
rékpárol<, II vadnyugati fogadák helyébe pedi~ benzinkutak léptek. Mindez
nem volna még ba], ha nem követték volna hűségesen a műfaj selejtes szel
lemi hagyományait is, kezdve a közhelyszerű bölcsességektől az "Übermensch-"
ként cselekvő főszereplőig, akinek nyilván mínden sikerül. A film színvonalát
a legprimitívebb - és talán már osak elméletileg létező - néző színvonalára
szállították 'le,és erős a gyanú, hogy aktuális társadalmi rnondanivalóját is
csak azért hagyták meg, hogy az igényesebb nézőt is rnegnyerfék.

Hogy jobiban fölhívják rá a figyelmet, vagy pedig, mert ez talán egyéb
ként is általános már (ilyen távolságból ezt nehéz megítélni), brutalitást hal
moztak brutaldtásra, s ettől a filmnek hátborzongató a légköre; ez azonban
korántsem a Zoro és Huru vagy a D"'akula-filmek "szórakoztató" borzalma;
ezután a film után szemrehányó kielégületlenséggel hagyhatja el az ember a
nézőteret. Kíábrándító és nagy a távolság, mely a hátteret képző társadalmi
kérdést, az ipari világ fasizálódását, és a földolgozás felszínes, rikoltó látvány
szerűségét egymástól elválasztja.
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Gian I"uigi Polidoro: Amerikai feleség. A nagylétszámú írógárda közre
működésével készül t film legendák szétoszlatására vállalkozik. A mozaíkso
rozatokból összerakott történet főszereplője üzleti úton Amerikába érkezik, s
szeretne beházasodní, hogy elnyerje az állampolgárságot. Afféle szerelrní
odüsszeíát jár végig; ellentétben az olasz viszonyokkal minden nőt megkaphat,
de senki sem akar utána a felesége lenni. Bár számos esetben jól jellemzett
figurálkkal találkozhatunk, s a helyszinek önmagukban is rendkívül érdeke
sek (Miami Beach, Dallas, Cape Kennedy), a szatir-ikus-publicisztákal szándék
ból nem valósul meg több, mírit amennyi egy szórakoztató vígjátékhoz éppen
szükséges,

RÖVIDEN: Egy remete Rómában: Aki a rendező, Dino Risi Előzés című
filmjéhez hasonlósZÍ:rwonailat vár, csalódik. A Rousseau utáni városellenes
szemléleten alapuló szatíra ugyanolyan erőltetett, mint a különben remek szí
nész, Vittorio Gassman alakítása. Mit kezdjek a milliómmal: A cseh film lát
szólag azt igazolja, hogy nehéz a szeeialista társadalomban nagy pénzt elköl
teni, a valóságban pedig azt, hogy milliók pazarlódhatnak el észrevétlenül.
Szűzek. elrablása: A román történelmi kalandfilmben a hamis romantika és a
ripacskodó szaneszt játék teljes kelléktát-ában gyönyörködhet a néző, a Sziiz
jegyében pedig a mai kereteik közé erőszakolt antik sorstragédia nyomasztó
hatását a táj szépségével, a kék tengerrel, és a poétikus oszlopsorok látvá
nyával próbálják enyhítgetni sikertelenül, (Ung'L'áry Rudolf)

JUBILEUMOK, JATÉKOK, VÁSÁROK ÉS EMLÉKEZÉSEK A TISZA
PARTJÁN ... Az emlékezés vezetett Szegedre, a Tisza-part metropollsába.
hbba a mozgalrnas, roppant erőtől zsongó, ezer színt bontó, ezer hangot adó,
tdtvágytól feszülő, ízig-vérig magyar városunkba. melyről kevesen tudják,
hogy a világ nagvvárosaínak, mint Bécs. Berlin, Páris, T.ondon, stb. védelme
alatt áll. Ezt a védelmet a múlt századi árvízi megsegítés szándékától kapta,
míként hasonló nevű utcáí is bizonyítják: méreteikkel, mozgalrnasságukkai,
előkelőségükkel.

Nyár "an: a játékok és vásár ideje s mindkettő évfordulóhoz érkezett. A
jáiék éppen negyven esztendős múltat idézhet. Vojnovich Gézának a szabad
téri előadásra ím Magyar Passio című művét rendezte itt az indulás évében
Hecesi Sándor. Az emlékezetes előadást azóta sok forró siker követte. Hason
lóképp hívogathat a nevezetes rnozgalmasságú Vásár is. negyedszázados múlt
jával, amióta város és táj kétkezi munkásaí alkotásainak bemutatásával messze
földön híressé vált. A játékot, a vásárt is megtekintettük. Elkápráztattak a
Dóm tornyainak kardélességű vonalai, a közeli paloták nyugalmas bástya
falával védett téren az esti fény vtllanásaí. Megcsodáltuk a vásárban az ősi

magyar halászati eszközök emlék tárgyai t. a helybeli hajóépítés Iortélyosságait,
a müvészí kovácsmesterségből kinővekedett gépi part : tímárok, papucsosok.
mézeskalácsosok, késesek évszázadok hagyományát őrző készítményeit; Majd
megkerestük a szegedi temetőt, s abban is egy csöndes sírt. Annak sírját, aki
világvárosok védencévé lett szülővárosának vtenger 'kincse helyett a "csöndes
Tiszát" kereste és szerette. melyet gyakorta Tíbíszkusznak nevezett, míköz
ben "stanZlákat énekelt, míg vén tükrébe hajtotta fáradt arcát".

Igen, hozzá, Juhász Gyulához zarándokoltunk ezen a városlátogató sre
gedi utunkon, három évtizeddel fájó halála (t1937) után szálnyi virágunkkal.
imával és hálás emlékezéssel tovatűnt ifjúságunkJban kapott annyi szép
lelki ajándékért, a feledhetetűen Anna-versekért, a magyar tájak elhagyatott
ságát panaszló szonettekért, a "vigasztalásul" olvasott - verseiért. Senki job
ban nem szerette ezt a várost, hol "Tömörkény és Gárdonyi lakott", s míg
táiát, népét dícsérgette, emlegette, a maga iajongását, haláláig kísértő gyöt
relmeit adta kisérő zenéül. Aki Juhász Gyulát szeretí, annaik szeretnie kell
szülővárosát "is. és aki Szegedet szeréti. hódolnia kell feledhetetlen költője

emléke előtt. Erről a hódolatról. sőt az azontúli mély szeretetről és büszke
megbecsülésről sírjánál ugyancsak meggyőződhettünk. Mert ez a sír, akár az
egész temető többi nagyjai, rnint Móra, Tömörkény, Dankó nyugvóhelye, nem
gyásznak, elmúlásnak didergető szigete, hanem a nyugalmas életé a rájuk bo
ruló dús vírágőzőnben, ameily csupa sugárzó piros, rózsaszín, sárga cikázás.
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:Es puha, friss harmattól fénylő pázsit. Szeged szeréti és poraiban is élteti
nagyjait: él köteles gondozásori kívül a temetőt nem gyásznak, pusztulásnak.
de életnek, élő emlékezésnek birodalmát teremti azok számára,· akik életük
ben rnindhalálig szelgálták és szerették, és sem árvíz, sem tűzvész nem pusz
títhatja köztü1k létük emlékeit. Megértettük, hogy ezért amély sreretetet sugárzó
temetőért maradt Juhász Gyula a "csöndes Tisza partján" s festette harmat
finomságú verseivel annak "magyar táját magyar ecsettel".

További utunkori temetőtől templomoktg, műhelyekig, malmokig, mú
zeumokíg: él paprika, a papucs, a paprikás (utóbbi tarhonyával, hallal, avagy
birka húsával értendő) birodalmában vándorolva, a büszke szépségű Tisza
partján csodálkozva újabb megható f'elvételűnk akadt Szeged költőjének nép
szerűségeről. Pontosan fl világvátost eleganciájú, külön irodalommal biró
Tisza Szálló nevezetes, csak nemez papucsban bejárható írószobájának arckép
csarnokában, a kristálytól, porcelántól, ezüsttől fénylő, damaszttól sugárzó,
puha esöndességű hűvös étterme mellett, míg itt is elsóhajtottuk Szegedre ve
zető zarándokversünket, "hol Tömörkény s Gárdonyi lakott". Még el sem ér
tünk utolsó szavunkig. amíkor jcarcsú, csillogó szernű ifjú pincérünk szívéhez
emelte damasztkendőtől fehérlő karját és így fejezte be versünket: "s Petőfi

Zoltán erre ballagott". Kellett, hogy nyomban kezet szorítsunk vele, hiszen
találkoztunk a költő szeretetébén ! A temetőből áradó szeretet, a halott költő

nek nyújtott adózás, a Tisza Szálló ifjú pincérének rajongása a mai fiataloké,
akik lelkük mélyén hordozzák, idézik, visszaélik sorsait, bárha "mindig hang
fogóval csöndben muzsíkált, s míg mások csárdást húztak hangos életbálban.
ő egy-Ikét szegénynek a végeken vigaszt muzsikált". Hozzá tehetjük, Juhász
Gyula szegedi népszerűsége éppen a szelíd vigasznyújtás szándékában rejlik,
rnert feledtette a nehezet, a fárasztót. melyet a paprika, él papucs, a műhelyek

és templomok közott tovafutó életükben hosszú századok alatt érezniük kel
lett a szegedieknek. Már annak az igazi Nép-nek, melvről Bálint Sándor ki
tűnő könyvében olvassuk: "Aszegedii Nép fogalmához tartoznaik mindazok a
termelő osztályok: a:fiöldműves parasztságon kívül a kézművességből kifejlő

dött ipari munkások, fuvarosok. vásárosok. halászok, a' helyi társadalmi fej
Iődésre számottevő, halladó hagyományokra ügyelő, él Néphez hű értelmiség,
akik egy táj emberi ésaovagt értékeit megőrzik és tovább építik"

Ez a cél természetesen hatalmas egységet követel él közel százötvenezer
holdas szegedi határban, sa páratlanul meleg, sőt büszke testvériességet érez
hetjük utcáJkon,tel'e'ken összetalálkozó, egymást megsüvegelő. egymást közös
ségben számontartó szegediek között. Ennek a testvértességnek hordozói a
nagy múltú templomok is. A negyvenedik évébe Iér-ő nyugati városrész dol
gozóinak épült csúcsíves Rókus, meg Újszeged szépséges Erzsébet temploma
és nagy szeretettel! övezett Mánia kápolnája méltósággal, köteles tisztelettel
veszik körül a város kiemelkedő Iátványát nyújtó 'kéttornyú Fogadalmi Temp
lornot és egyben püspöki székesegyházat. De míndenekíelett a "Fekete Mária",
Szeged történelmi múltjából, szívéből kimagasló, rajongással és büszkélkedés
sel, hódolattal és szerétettel övezett,a város épülett.i között föllegvárként ural
kodó Havas BoldogarsszolI1Y' templomot. Nem túlzás, ha láttára azt jegyez
tük rel, hogy szépségéért, nagy városhoz illő r:,éreteiért, kűlső-belső építészeti
harmóniájáért újból és újból föl kell' keresn'. Antekinthetően nyilt falai egy
aránt lehetik történeimét és mai lelki íránvítását, Hatalmasra szabott, rózsa
ligetet. gyeppázsittal borított tere mindenrnél inkább bizonyítja az élete utolsó
századában újjászületett Szeged nagyságát.

Nem fedezhetjük fel Szegedet ; szobrait és tereit s ezeket a vonzó lige
teket, avagy úszószállodáját, pompás strandját mégis újból meg újból vissza
idézzük, ugyanúgy a Tisza 'partján láthatá bográcsosokat, ahol halból, bírká
ból avagy egyszerű krumplís tarhonyából remekelt "paprikások"-ban válogat
hatunk s ahol mínden társadalrní rend képviselve van közelből és távolból,
de köztük a szegediek a legcsöndesebbok. Mintha csak magukban maradnának
mindenrendű játék, vásár, és jubileum között, a - hazai avagy határon túli 
vendégek sokaságában is.

Gazdag szegedi emlékfelvételeink között azt a karcsú, csaknem névtele
lenül egyszerű csuklyás szerzetes alakját őrizzük, akit a püspöki palota és sze-
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minárium bejárntát őr?;ő kapubolt oszlopsorában láttunk. Kezében tartott
könyv föl(,- hajtott fejjel, vasszürke ruhában. S rníg néztük, néztük, kérdezet
lcnül is felismertük benne Gellértet. Nem Csanád püspökét, nem a Buda fö
lött keresztet tartó főpapot. Inkább az alázatos Szentet, aki ott Bakonybélben
olvasgatott, majd a pogány magyárok acsarkodásait rnegúnva, békésebb vi
lágba készült. Ám a dolgos magyar asszony munkáiát figyelve, annak és iva
dékainak halh",~a,tJi3.n lelkére gondolva összve csukta a könyvet és itt ma
radt magyar földön, amíglen Kelen hegyén utól nem érte a halál. De addig
is éppen itt, Duna-Tisza kőzén, Ajtony vezér földjén: mocsárban, sávban
küzdő, vergődő magányos pogány magyar nép kőzött prédikált, tanított tovább,
bárha nyelvét sem értették, s lett f'eledhetetlenül minden időkben Csanád
püspöke. (Dénes Gizella)

A LUBUI\JI KATOLIKUS EGYETEM JUBILEUMA. 1918-ban, amikor
mintegy másfél évszázados felosztottság után Lengyelország ismét egyesült s
visszanyerte fűggetlenségét, a lengyel kultúra fejlődésében új fejezet kezdődik

Ekkor és a következő éV€lklbensorra alakulnak meg azok a művészetí és tu
dományos intézmények, szövetségek, társulások, amelyek a huszadik századi
lengyel tudománvos-rnüvészetí életet atapvetöen meghatározzák. Igy alakul
meg - még 1918 őszéri - Lubllnban is a katolikus egyetem. mely az idén
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, ahogy erről júniusi számában a Vigilia
is már hírt adott, az egyetem kérésére kőzölve a rendezőbizottság meghívását
az egyetern volt hallgatóí és barátai számára.

A lublrní katolfkus egyetem alapítója és szervezője Isidor Radziszeusski,
a Iouvaini katolikus egyetern egykori növendéke, a vallási kultúra ápolásának,
a felsőoktatás kiterjesztésének egvík legkiemelkedőbb Iengyelországí pap-pro
pagátora volt; Ő hozt" létre azt a szervezőbizottságot, mely az akkori lengyel
tudomány és közélet egész sor neves alakját fogta magába. A bizottság által
készített 'alapító tervezetet egy vatikáni püspöki bizottság vizsgálta felül, s az
Achille Ratti, a későbbi XI. Pius. elnökléte alatt összeült bizottság javaslatára
adta ki a Szeritszék 1920-ban, a kánonjogi előírásoknak megfelelően, az ala
plrólcvclct, amelyet utána a lengyel kormány is jóváhagyott. Azóta az egye
tem osak él. német megszállás alatt szakította meg munkáját, a felszabadulás
után pedig a lengyel felsőfokú taníntézetek közül elsőnek nyitotta meg kapuit.
Az eltelt f:('l évszázad alatt összesen 21 ezer hallgatója volt, akik közül hét és
félezer szerzett magiszteri, 435 doktori, 45 kandídátusí tudományos címet; s
ugyancsak több száz professzor, dócens. adjunktus és tanárseged tanított, vég
zett tudománvos kutatásokat, s tett közzé számos tudományos publikációt. Har
minchárom püspök került ki az egyekm falai közül (26 ma is él és hivatalában
van), s itt tanult Lengyelország mai két bíborosa is: Stefan Wyszynski prímás,
varsói érsek és Karol Wojtyla kmkkói metropolita. aki jelenleg is az egyetem
etika tanszékének vezetője. Az egyetem professzora Stefan Swiezawski filo
zófus is, 'aki a II. vatikáni zsinaton az egyetlen lengyel világi auditor volt, s
itt végzett tudományos és nevelői munkát Lud'.vik Dembinski is, aki 196iJ óta
a Pax Roma.na főtitkára.

Az egyetem jelenleg négy fakultással rendelkezik. amelyek közül a teo
lógiai kar a Legnépesebb: 29 tanszékén - amihez .kilenc tudományos intézet
társul - 693 hallgató tanul, többnyire papok és papnövendékek, akik vagy itt
végzik ötéves teológiai tanulmányaikat, vagy valamelv szakterületen - dog
matika, morálteológia, pasztorácíó, apologetika, egyháztörténet, egyházzene 
mélyítík el tudásukat, rniután teológiai végzettségüket már valamelyik egyház
megyei szernináríumban rnegszerezték. Az egyetem bölcsészeti karán, amelynek
22 tanszéke és 13 tudományos intézete van, összesen 478 hallgató képzi magát,
többségükben világiak. A bölcsészeti fakultás tanterve teljes mértékiben a
lengyel felsőoktatási rnínisztéríum előírásaihoz igazodik. A hallgatók jelenleg
négy szakból szerezhetnek oklevelet: egyháztörténelemből. lengyel nyelv és
irodalomból, klasszika falológiából és művészettörténetből. A keresztény filo
zófiai kar a második Iegnépesebb Takultás. Ennek 21 tanszékéri és II tudo
mánvos intézetében 568 hallgató tanul, a!k!i.k szociológiából, pszichológiából és
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természetfilozófiábói szerezhetnek képesítést. A kánonjogi fakultáson, amely
7 tanszékből és 3 intézetből áll, 40 hallgató végzi tanulrnányaít.

Az egyetem 1779 hallgatója közül '137 világi lakik diákotthonban, a papi
konviktusnak 234 lakója van, s a 'hallgatók közill 590-en részesülnek ösztön
díjban. A hallgatóknak míntegy kétharm.ada egylházi személy - apáca és
pap -, a többi világi, s a 233 oktató közt is egyaránt vannak egyháziak és vi
lágiak. Az egyetem ugyanolyan jogokkal rendelikezik, mint az állami felső

fokú tanintézetek. 1951 óta azzal a megszorítással, hogy nem adhat ki doktori
és kandidátusi oklevelet, Az egyetem, amelynek évi költsége meghaladja a 27
rmllíó zlotyt, teljes mértékben a lengyel katolikus hívek adományaiból tartja
fönn magát. (A fenti számadatokat a szerkesztőség címére küldött német nyelvű
tájékoztató alapján közöljük. mely az 1966/67-es tanévben készült Jelmérése
ket tükrözi.)

Külön figyelmet érdemel az egyetem intézeti 'könyvt,1ra.i mellett a köz
ponti könyvtár, mely 640 ezer kötetet számlál, 1070 külföldi folyóiratot járat
rendszeresen, 42 külföldi könyvtári központtal áll csereviszonyban. A könyvtár
Kelet-Európa legnagyobb teológiai és keresztény filozófiai szakkönyvtára; az
értékes lengyel anyag mellett széleskörű külf'öldi gyűjteménnyel is rendel'ke
zik, különösen az utóbbi évtizedek kiadványaiból.

Az egyetern rnellett három tudományos társaság múködik, amelyek bár
együttműködnek vele, teljes önállóságot élveznek. Ilyen a "tudományos tár
saság", amelynek - Lengyelország legkülönbözőbb részeiről - 265 tagja van,
s mandenekelőtt a katolíkus irodalom, valamint az egyháztörténelem és az
egyházi földrajz terén fejt ki figyelemre méltó tevékenységet. A társaság elő

adásokat, ülésszakokat rendez (melyek közül a legjelentősebb az idén tizedszer
megrendezett "filozófiai hét", 'erre hagyományosan nem vallásos világnézetű

filozófusokat is meghívnak), tudományos kiadványokat és kézikönyveket tesz
közzé, így jelent meg például néhány hónapja annak az új lengyel egyháztör
ténelemnek is az első kötete, amelyen évek óta külön szakcsoport dolgozik
Jerzy KLoczowski professzor vezetésével, A "tudományos társaság" adja ki a
Zeszyty Naukouie című negyedévi folyóiratot is, amely tudományos publi
kációí és recenzióí mellett rendszeres áttekintést nyújt az 'egyetem életéről.

A Iubliní katolikus egyetem "baráti körének" több mint 90 ezer tagja szellemi
és anyagi támogatást nyújt az egyetemnek: a "vulláskultúrai intézet" pedig
lehetőséget ad a teológiai-filozófiai problémák iránt érdeklődő világi háll
gatóknak, hogy három éves stúdiummal valláskultúrai ismereteket szerezze
nek vagy azokat elmélyítsék.

A katolíkus egyetem 15 éve alapított diákszínháza az első ilyen jellegű

színház volt Lengyelországban, A színház az elmúlt másfél évtized alatt ran
got szerzett magának a lengyel művészetí életben magas színészi és rendezői

eredményeivel. A színház mindenekelőtt a vallásos íhletésű drámairodalom
propagálását tekiniti feladatának, s így neves lengyel katolikus irók mellett 
akik közül elég talán a Iegísmertebbeket, Jerzy Zawieyskit és Roman Brand
staettert megemlítenünk - Jeggyakoribb szerzői P. Claiuiei, C. Bernanos, G.
Greene, T. S. ELiot voLtak. A színház [ubileurnán rendezett tudományos ülés
szakon is, melyen neves Irók és színhází szakemberek vettek részt, a "vallá
sos színház" problémáját, gyökereit és kilátásait vitatták meg.

A Iublínlkatolíkus egyetem sokoldalú tevékenységével szerves része a. mai
Lengyelország kulturális életének, tudományos intézetei szeros együttműkö

désben vannak az ország más tudományos központjaival, volt növendékei pe
dig, akiknek jelentős százaléka világi, aktív tudományos-kulturális tevékeny
séget folytatnak. í,gy a jubileum, amelyet október Hl-én és 20-án til meg az
egyetem, egész Lengyelország ünnepe, de nem kevésbé ünnepe az egész ka
tolikus világnak is. (Pályi András)

•
Isten mindig eljön, amikor a lélek magál'a hagyottan jajong a sivatagban

s emberi vigasz híján jeges hallgatás van körötte.
u r e«i Körbe!
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•
,!'ROIS NOUVEAUX CANONS LA MESSE

par M i h á l Y M e d v i g Y

Dans son artlele. I'auteur, Professeur au Cours de Théologie de l'Ordre
des Píarístes it Budapest, procede it une analyse approfondie des trois nou
veaux canens établis par la Congrégatíon des Rites. En guíse de conclusion,
il forrnule sies observatíons cornme sui t:

On peut tendr pour certaln que le renouveau qui marque la phase ac
tuel1e de I'hístolre du canori de la messe occidentale n'a pas prís fin par Ia
publication des trois nouveaux tex tes. Avec quelque ferveur que ces nouvelles
prteres eucharistíques solerit saluées par les -experts de la Iiturgie et de
I'Ecríture Sainte, on se delmande si la présente réforme pourra répondre plei
nemerit aux besoíns pastoraux de notre époque. Ces prieres eucharistíquee
d'un style abstrait et arcnaisant nisqueront de s'envoler sans treuver d'écho
dans le coeur des fideles.

De plus, les troís nouveaux canons présenteront aussi aux fideles des
ínconvéntents d'ordre partique. D'une part, les parolcs de lia Consécratdon
n'y sont pas forrnulées d'une facori conforme it celltes traditiormelles du canon
romain. D'autre pad, dans les troís nouvelles prieres euchartstíques, une
acclamation des fddeles suit l'Elévation, ce qui n'a pas 'Heu dans le canori
romain. Toutes ces dívergences nemanqueront pas de constítuer une source
de confusion pour les fideles. Dans ces condíttons, il n'est pas douteux que
lunification de la rédaction de ces deux parties pour I'ancien canon aussi
Lien que pour lES trois nouveaux s'imposera ínévttablement,

Le besoín se fait de plus en plus sentir de créer aussi des canens de te
neur it faire participer pleinement l'hornme d'aujourd'hui au sacrifice de l'au
tel. Des prteres eucharístrques qui traduíraíent les espoirs et les angoísses de
la [eunesse seraíent égalernent les bienvenues, La messe destínée tout partí
culíerement aux enfants ne devrait pas non plus échapper it oes efforts de
rénovatíon du carion qui, ISOUS ce rapport, devraíent tout spécialernent tenir
compte des exigenees spíribuellcs des enfants,

Pour des raísons d'ordre pratíque, I'íntroductíon, dans l'usage liturgique
occídental, de Ia fOIIDle la plus usítée de l'anaphore byzantíne, celle de saint
Jean Chrysostorne, dans ses traductions en latin et dans la langue du pays,
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devierit de plus en plus pressante. Par la, La voie serait ouverte A la concé
lébration de la messe, a I'occasion, par le clergé catholique de rítes latin et
grec ou slave.

Enfin, on pourraít errvisager de remettre en honneur I'usage de I'irnpro
visatien répondant aux nécessités du moment et du Heu, usage pratiqué par
l'ancíenne Église. Toutes ()l;JS parties vartables selon les circonstances s'ín
tégreraient bien errtendu dans un ensemble dont .le texte, pour les partles
essentielles,serait tormulé de facon imrnuable et cornmune il tous les canons,
afin de conférer par III il ces derniers un caractere de stabilité et d'uniformíté.

•
COMPTES RENDUS ET CRITIQUES .

La rubrique des beaux-arts éveque dans un artlele le souvenir de Ferenc
Hatvany, artiste peiritre et collectionneur. Hatvany qui était en relatíens per
senneltes avec Rodin, lVlatisse. Dunoyer de Segonzac et d'autres érninents
mattres francaís, a fait don de quelques-uns des chef's-d'oeuvre de sa pré
cieusecollection sígnés, entre autres. par des artístes tels que Cnassériau,
Courbet, Cézanne et Picasso au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Un
autre artlele de la ruhrique rend compte de l'exposition organisée au Musée
"Roi Sairrt-Étionne" de Székesfehérvár ou ont été présentées les peiritures
non-rtguratíves aínsí que les oeuvres graphíques de Lajos Kassák (1887-1967),
artiste peintre et poete,

La rubrique musicale fait I'éloge des activités que la Radio Horigroise
déploie au service de la propag-ation des connaissances musi cal es. Les séríes
d'émíssions, des conferences aussí bien que des concerts. dest.nces il pro
mouvoir la culture musicale sont toutes de haut niveau. Récemrnent, le Pro
fesseur Antal Molnár, un des "great oldman" de la vie muslcale hongroise,
a présenté ses dísques pretérés dans une causerie radiodiffusée. Il v a brossé
un tableau intéressant de la vie íntellectuelle hongroíse de la premiere moitié
de notre sieele et a souligné I'influence marquante que Bartók et Kodály n'ont
pas manqué d'exercer, des le début de Ieur carriere, sur l'art de leurs jeunes
confreres au nornbre desquels se trouvaít aussi le conférencier. !VI. János Se
best'yén a donné un apercu histordque de la fabrication des disques, Parmí
les enregístrements dont certains sont d'une grande rareté, on a pu en en
tendre. entre autres. un d'un intérét partículíer: le Concerto pour viaIon et
vi.oloncelle de Brahms exécuté par Thibault et Casals et dirigé par Cortot,
troísieme membre du fameux trio. Des milliers daditeurs de la radio ont eu
grand plaísir il. écouter d'un bout il I'autre ces deux émissícns.

•
INFORMATIONS

Sous Ie rtltre "Elevons notre coeur" ("Emeljük fel szívünketl"), un livre
de príeres grec-cathol'ique a érté publié. Il comporte les prteres les plus usitées,
les textes des services relígtcux publícs et des dévotions, et les prteres
propres aux dífférentes parttes de l'année liturgique airisi qu'aux fétes des
saints, des chants funebreset d'autres cantiques populaires.

Par sa dernier-e círculaíre. le corps épiscopal hongroís a donné des ínstruc
tions en vue de l'établissement des conseils presbytéraux. Ces conseils doívent
eire constitués cette arinée dans chaque diocese.

Mgr I'évéque József Bánk, admiriistrateur apostolique de Győr qui, il
l'occasíon de la derniere session de travail de la Commíssíon pour la Réforme
du Droit Canon a fait un séjour il Rome, a assísté, en cornpagníe de ses con
freres évéques de troís autres pays, il une audience donnée le 10 [utllet par le
pape ~aul VI. Avant son aIlocution adressée aux peleríns, le Sairit Pere
a 'salue en termeschaleureux Mgr l'éveque Bánik, €It a 'Soultigné cormbien
l'l';glise de Hongrie pour la prospérité de laqueHe il ne cesse de faire des
prieres, est chere it son coeur. A l'issue de l'audience, tme bénédiction com-
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mune a été donnée aux pelenns par le Saínt Pere et les quatré évéques dont
Mgr József Bánik.

Cette année aussí, le 20 aoút, les catholiques hongroís ont célébré la téte
du roi Saint Étienne, fondateur de l'État hongroís, A Budapest, dans la Ba
sildque Saínt-Etienne, la messe solennelle a été célébrée dans la 'matinée par
Mgr l'évéque Vince Kovács, adrnínistrateur apostolique de Vác, dans l'apres
midi, par Mgr l'évéque Pál Brezanóczy, adrnínistrateur apostolique d'Eger.

Comrne nous I'avoms déja annoncé dans notre numéro d'aoút, deux diaeres
il Kalocsa, six ft Esztergom, cinq ft Eger, troís ft Pécs, quatre il Győr avaient
été ordonnés pretres par les évéques de leurs diocöses respectífs. En cornplé
ment de eette inforrnation, nous signalens qu'á la demande de Mgr Sándor
Klempa, admínrstrateur apostolique de Veszprém, Mgr I'éveque József Bánk
a ordenné huit diaeres it Veszprém et, it son tour, Mgr I'évéque József Ijjas,
admínistrateur apostoltque. un diaere it Szeged.

Au sujet des messes it la musique de beat ou de jazz, Mgr A.1'tur Schwartz
Eggenhofer, adiministrateurapostolique, a notifié par décret que tout en ne
s'opposant pas en princípe il ce que des composítdons de musique de beat ou
de jazz solerit présentées dans les églises de I'archidiocese, dans le cadrc dt::
la messe ou Indépendammcnt, il tierit oependant a en subordonner la présén
tation il son autorísatíon préalable. Pour sollícíter cette autorísatíon, on doit
accompagner la requéte de la partition et des paröles de la composition en
questíon aínsí que de la bande magnétique Oli disque enregístrant la compo
sition intégrale.

Dorénavant, en contrepartie des fondations de messes qui se sont déva
Iorísées, une seule messe devra étre célébrée par an en l'églíse de la paroísse
ou de la CUJ1e respective, se treuvant sur le tert-itoire de I'arohidlocőse d'Esz
tergom, Pour les nouvelles fondatíons de messes, le délaí d'échéance maxi
mum est prévu pour vingt ans, Ce délaí dépassé, la somme' représentée par
les fonds subsístants sera transférée il la fábrique de l'église.

Sur I'ínvítatíon de la Faculté de 'Dhéoíogte de Tréves le Prof. András
Szennay, de l'Académie de Théologíe de Budapest, expert hongroís du
Secrétariat pour les Non-Croyants, a prorionoé le 5 juillet une conférence sur
les rapports de Ia fai dans la science et de la foi rellgicuse.

La seotion européenne du Mouvement Mondial des Travailleurs Catholi
ques a organisé il Delémont (Suisse) la Rencontre des Travailleurs Migrants
il laquelle M. István Szánta y, Secrétaíre Général de l'Actio Catholica a prís part
pour ,la Hongríe.

L'hebdornadaire Új Ember vient de pubher un reportage intéressant sur
la vie religieuse de la ville de Békéscsaba, Sous l'occupation turque. la vílle
fUit completernent détruite et il y a 250 ans que des colens. pour la plupart
des Slovaques de confession Iuthéríenne, y Iurent -établis pourconstruire une
nouvelle agglomératíon sur l'emplacerncnt de I'ancienne en ruines. Acette
époque, Ie nombre des catholiques était inférieur il 50. Actuellement, sur les
60.000 habítants de la ville, 12.000 sont catholiques et deux paroísses pour
voíent il Ieurs besoíns pastoraux. En I'églíse de la paroisse princípale prés de
3000 fddeles assistent régulderement aux six messes célébrées le dimanche.
Quant il la jeunesse, envíron 20% fréquentent la messe.

Depuis vingt ans.. chaque été, un cours destiné il former des chantres'est
organísé dans les locaux du Séminaire Central de Budapest. Ce COUl1S qui
comporte cinq semaínes d'études et d'exercices pratiques durarit quatre ans,
a été suivi ceHe 'année par 143 éléves. Les éleves sortants ont fiait preuve de
leurs connaissanoes dans le cadre d'un concert public de musique sacrée donné
le 29 juillet.
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K Ö Z L É s E K É s VÁLASZOK

"Emeljük föl szívünket!" címmel görögkatolikus imakönyv jelent meg,
amely a legfontosabb imádságokat, a nyilvános isteni szelgálatok és ájtatos
ságok szövegét, valamint a liturgia változó részeit, továbbá temetési énekeket
és más népénekeket tartalmaz. Ara 30,- Ft. Beszerezhető a Szent István Tár
sulatnál, Budapest, V., Károlyi Mihály u. 4-S.

Az egyhá,2megyei papi tanácsok megszervezéséről intézkedett körleveleben
legutóbb a magyar katolikus püspöki kar. A tanácsokat az idei évben minden
egyházmegyében fel kell állítaní.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, aki az egyházi törvény
könyv revíziós bizottságának legutóbbi ülése alkalmából Rómában tartózko
dott, három más országbeli püspöktársával együtt részt vett VI. Pál pápa
egyik nyilvános f'ogadásán. A Szentatya még a zarándokokhoz intézett be
széde előtt meleg szavakkal köszöntötte Bánk püspököt. utalva arra, hogy
"szíve mennyíre közel van a magyar egyházhoz, amelynek fejlődéséért min
dig imádkozik". A fogadás végén a Szeritatya a négy püspökkel, köztük Bánk
Józseffel együtt adta a zarándokokra az áldást.

Szent István király ünnepét az idén is megülték augusztus 20-án a magyar
katolikusok. Budapesten a Szent István-bazilikában délelőtt Kovács Vince
püspök, váci apostoli kormányzó, délután Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli
kormányzó mutatott be ünnepi szcntrnísét.

Papszentelésekről adtunk hírt legutóbb Közöltük, hogy Kalocsán 2, Esz
tergomban 6, Egerben 5, Pécsett 3, Győrött 4 diákonust szenteltek áldozó
pappá az illetékes püspökök. Ezt egészítjük ki most azzal, hogy Klempa Sán
dor veszprémi apostoli kormányzó felkérésére B,j,lk József rüspök Veszprém
ben 8 diákonust, Szegeden pedig Ijjas József püspök apostoli kormányzó 1
diákonust szentelt áldozópappá.

A beat- és jazz-misékkel kapcsolatban Schwartz-Eggenhofer Artúr eszter
gomi aposloli kormányzó rendeletben közölte, hogy bár elvben nem tiltja a
modern zene felhasználását, a főegyházmegye templomaiban akár a szentmise
keretében, akár azon kívül, beat- vagy jazzzenei alkotást csak előzetes enge
délye alapján lehet bemutatni. Az ilyen irányú kéréshez csatolni kell a vonat
kozó műkottájút és szövcgét, valamint az egész mű zenekari felvételét mag
nctofonszalagon vagy lernezen.

Az elértéktelenetiett misealapítványok fejében ezentúl évente csak egyet
len szentrnisct kell elmondani az esztergomi Iőegyházmegye termetén az il
lető plébánia vagy lelkészség templomában. Új misealapítványok maximális
időtartama 20 év, utána az alapítvány akkor fennálló összege a templompénz
WI' tulajdonába megy át.

Szennay András, a budapesti Hittudományi Akadémia tanára, a vatikáni
Nemhívők Titkárságának magyar szakértője, a trieri teológiai kar meghívására
"A tudományba vetett hit és a vallásos hit vonatkozásai" címmel július 5-én
előadást tartott.

A katotikus dolgozók világmozgalmá"1ak (MMTC) európai tagozata a svájci
Delemontban "vendégmunkás-kongresszus"-t rendezett, amelyen magyar
részről Szántay István, az Actio Catholica főtitkára vett részt.

Békéscsaba hitéletérőt közölt érdekes riportot az Ú j Ember. Avarost,
amely a török megszállás alatt teljesen elpusztult, 250 évvel ezelőtt kezdték
újjáépíteni. Első telepesei nagyrészt evangélikus vallású szlovákok voltak, a
katolikusok száma az 50-et sem érte el. A város jelenlegi 60.000 lakosából
EOOO a katolikus, akiknek lelki gondozását immár két plebánia végzi. A fő-
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plebánia templomában egy-egy vasárnap a hat szentmisén mintegy 3.600 hívd
jelenik meg rendszeresen. A fiatalságnak rnintegy 20%-a jár szentrnisére.

Nyári kántorképző tanfolyamot rendeznek immár 20 év óta a budapesti
Központi Szemináriumban, A tanfolyam két éven át mindannyiszor öt hétig
tartó tanulmányt és gyakorlatot jelent. A tanfolyamnak az idén 143 növendéke
volt. Végzett hallgatói július 29-én nyilvános egyházzenei bemutató keretében
adtak számot tudásukról.

Érdekes zarándok járt Győr városában: Edward Geiskopf newburgí ple
bános, A szabadságát Európában töltő amerikai pap a győri székesegyházban
levő Mária-kegyképet kívánta megtekíntení, éspedig azért, mert amikor leg
utóbb Írországban járt, Galway városkában megmutatták neki azt a nevezetes
képkeretet, amelyből a képet Lynch Walter clonfertí püspök 1G55-ben a Crom
well-féle katolikus üldözés idején kiemelte és magával hozta Győrbe.

A pannonhalmi bencés főapátság épületén repedéseket észleltek. Főleg az
északkeleti része rongálódott meg. Az Országos Műemléki Felügyelőség el
határozta az épület restaurálasát s már utasítást is adott a tervek elkészítésére.

Szenta község 100 éves templomát, amelyet annakidején is a hívek épí
tettek, most a hívek segítségével restaurálták. Ünnepélyes megáldása július
14-én történt. - Egy másik község. Sárszenuutota templomát, amely a má
sodik világháború alatt teljesen elpusztult, a hívek újból felépítették.

Ernesto Balducci, akinek tanulmányát ebben a számunkban közöljük.
piarista teológus, neves egyházi író, a Testimonianze firenzei folyóirat társ
szcrkesztöje. Ez a tanulmánya is eredetileg a nevezett folyóiratban jelent meg.

"Humanae vitae". Többek kérdésére válaszolva közöljük. hogy VI. Pál
pápának ezzel a legujabb enciklikajával is behatóan foglalkozni kívánunk.
Egyelőre annyit, hogya körlevél lényegében XI. Pius és XII. Pius pápák ide
vágó tanítását foglalja össze és eleveníti fel. azzal a többlettel, hogy nagyobb
hangsúlyt kap benne a családtervezés és születésszabálvozás lehetősége. Ugyan
akkor azonban VI. Pál továbbra is csak a "természetes" módszereket, tehát
általában a nemi megtartóztatast vagy a Knaus-Ogino ajánlotta időszaki meg
k..rtóztatást engedi meg. A körlevél mindenesetre nem zárja ki a kérdés meg
ítélésének további alakulását. Döpfner bíboros nyilatkozata szerint miután "az
új enciklika sok és nem könnyű feladat elé állítja főleg a lelkipásztorkodó
papságot", szükségesnek látszik, hogy a püspöki karok "alkalma~ segítség"
nyújtása céljából mihamarabb megtanácskozzák a felmerülő problémákat. Ah
hoz tehát, hogy kellőképpen mérlegelhessük az enciklikát. nem érhetjük be
az eddigi sajtóvisszhangokkal, hanem mindenekelőtt a püspöki karok állás
foglalásait is figyelembe kell vennünk.

"Nyugtalan olvasó". Semmiképpen sem osztjuk aggodalmait. Abból a kö
rülményből, hogy ma a hit- és erkölcstan egynéhány olyan kérdésében is el
térő nézetek nyil vánulnak meg, amelyek nemrégiben még vitán felül álltak,
illetve nem voltak ví tatl tók, egyáltalán nem az következik, hogy az egyház
"halóban van", hanem el.cnkezően, éppen az, hogy egyházunk nagyonis él és
eleven.

Készpénzzel bérmentesítve
a El), 72. sz. postahivatalnáJ.
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