


XXXIV. évfolyam Vigilia

TARTALOM

5. SZÁM

Oldal

Boda László: A strukturalizmus irányvonalai És a keresztény gondolkodás...... 289
Horváth Elemér: A konok kék, Májusi Kertben, Bien Hoa, O hogyan ismer-

jük (Versek) 295
Sági István: Egy nagy emberbarát 297
Bozóky Mária: 'I'ünödések (versek) 302
Sinkó Ferenc: A -Magyar Szemle (1888-1906) 303
Szedő Dénes: Canticum spirituale, Madonna, Sors (versek) 312
Deák Károly: Két elbeszélés: Capriccio, Prestet 313
Vasadi Péter: Csillagok és sísakok (elbeszélés) 316
Pap Károly: Két levele és versel............................................................... 324
Pap Ktirolyné: Sirató 327
Félegyházy József: Történelmi irodalmunk kezdetei 329
Szalóczi Pelbárt: A kis út (Jézus "egy szóval sem válaszolt") 334

NAPLO

Alfrínk bíboros az egységről és sokféleségről az egyházban (D. IC) 335;
Húsz éve halt meg Suhard bíboros, "Párizs atyja" (Szennay András 339;
Az egyház egy "szocialista városbanv-ban (Longauer Imre) 340; Az olvasó
naplója - Maróti Lajos: A kolostor (Rónay György) 342; Színhází krónika
- Tersánszky Józsi Jenő: A kegyelmes asszony portréja, Veszi Endre: Az
üvegcsapda (Pálui András) 345; Képzőművészet - Bortnyík Sándor és
Miháltz Pál gyűjteményes kiállítása, Krúdy-illusztrációk, Nyolc modern
kubai szebrász (D. I.) 347; Zenei jegyzetek - Egyházzenei események,
Lemezfigyelő (Rónay László) 350; Filmek világából - A Pál utcai fiuk,
A veréb is madár (Ungváry Rudolf) 352; Rituális elemek a modern szín-
házban (Saád Katalin) 354; 33.5

Francia nyelvű kivonatok 357

Felelős szerkesztő:

Mihelics Vid t
Felelős kiadó: Saád Béla

A szerkesztő a hét első három napján fogad a szerkesztőségben (V., Kossuth Lajos u. 1.),
lehetőleg az időpont előzetes megbeszélóse alapján. KéZiratokat Budapest 5. Po.s'tafiók 195. címre
kell küldeni. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Szerkesztőség és l<iadóhivatal:
Budapest V., Kossuth Lajos utca l. Terjeszti, elörízetés és templomi árusítás: A Vigilia kiadó
hivatala, árusltja a Magyar Posta is. A Vigilia csekkszámla száma: OTP 37.343-VII. Hazai eH,
fizetések külföldre: Posta Központi Hír'Iapircda, Budapest V., József nádor tér l. Külföldön
előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkeresl<edelmi Vállalat, vagy bizományosai útján.
Nyugati országokban az évi előfizetési ár 4,50 USA dollár, vagy ennek megfelelő összegű más
pénznem. Atutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest 54) a Kultúra 024/2. számu szám
lájára, feltüntetve, hogy az előfizetés a Vigilia círnü lapra vonatkozik. Megjelenik minden hónap
elején. Egyes szám ára: 9,- Ft. Előfizetés: Egy évre: 100,- Ft., félévre: 50,- F't., negyedévre r

25,- Ft. Index-szám: 26.921.

---------------_._--------
3210-69. Fővárosi Ny. 5. telep - Fv.: Ligeti Miklós



BODA LASZLÓ

A STRUKTURALIZMUS IR~iNYVONALAI

~S A KERESZTÉNY ,-GONDOLKODÁS

A strukturalizmus jelenleg fölöttébb divatos :fIi.lozófiai irányzat Francia
országban, de más nyugati országaikban is élénk visszhangra talál, Nálunk iÍS
több ismertető cikk jelent meg róla. Mindez indokolttá teszi azt .az .érdeklő
dést, amely a keresztény gondolkodás részéről szintén megmutatkozik. A je
len tanulmány ennek a nálunk is megnyilvánuló érdeklődésnek szeretne Ina

gyárázattal szolgálni, válaszolva a fölvetődő kérdésekre, főleg arra, hogy mi
is ez a strukturalizmus, és milyen fogadtatásra számíthat a keresztény gon
dollkodás részéről?

A strukturalizmus tehát divat. Ezt több tanulmány írója hangoztatja.
Hozzá tehetem azt is, hogy egy kicsit "párizsi divat". A szélesebb intellek
tuális réteg, amelynek körében népszerű, [ava részében maga is tudatában
van ennek, és így könyveli el. "Illik" isrnernd, ás a társaságban "illik" róla di i
csérő, vagy elmarasztaló véleményt formálni. Mlnt szellemi újdonság való
sággal "slágerré" lett a nyugati eszmeáramlatok között. Annyira megy ez a
népszerűség, és annyira veszélyezteti a tudományos igénnyél megfogalmazott
gondolatokat, hogy ezt már a strukturalizmus egyik Iegjelentösebb. képvise
lője, Lévi-Strauss maga is megsokallja, éppen mert ismeri a divat pszicho
lógiáját. Végtére is nem volna jó, ha a párizsi kalapokkal egy nívón lenne
népszerű, és süllyedne a feledésbe egy filozófiai irányzat.

A strukturalizmus eszméi több figyelmet érdemelnek az ilyen társasági
vélemény-nyilvánításoknál, s a több figyelemmel egyúttal kiritrikusabb,
rnérlegelőbb vélemény-formálést is.

Ha egy eszmeáramlatiról vagy egy filozófiai rendszerről fogalmat alm
runk alkotni, megvizsgáljuk eredetet, keressük gyökereit, főbb jellemvoná
saít, megvizsgáljuk más szcmléletmódoktól való különbözését, és természete
sen nem hagyjuk figyelmen kívül szándékát, törekvéseit. Míndjárt le kell
azonban szögeznem, hogy a strukturalizmus nem filozófiai rendszer, még
csak nem is ,egy meghatározott közös módszer, hanern - mínt a strukturalista
Roland Barihes megállapítja - inkább szemléletmód, nagyjából közös szem
pontokkal, hasonló törekvésekkel s néhány közös "elvV'el". Egységes filozófiá
ról tehát nem beszélhetünk. Ismét Barthest idézem : "... a strukturalizmus
egysége - mondja -, 'anélkül, hogy valaha is megszületett volna, felbomlott";
továbbá: "az eltérések igen [elentékenyek", - Mi az mármost, ami közös a
szétágazó irányokban? Meet a strukturalizmus a nyelvészetből kiindulva sze
repet kap az etnológiában, a pszichológíában, a szociológíában és főként az
irodalom-kritikáJban, sőt már-már a válágnézet igényével lép föl azok szemé
ben, akik kevéssé tudják megítélni, hogy ezt mennyire nem lehet remélni tőle.

Mfben található meg tehát a struktursdízmus lényege, és megtalálhtó-e
egyáltalában? Rónay György tanulmánya nyomán (Új Irás, '1967: 6.) - némi
változtatással - három elvben, vagy pontosabban három jól fö1:i.smerhető

szándékpan lehetne ezeket a közös vonásokat összefoglalni: egységesség, egy
idejűség, egzakt tudományosság. Ezekkel kapcsolatban, bevallom, szívesebben
használnám a "szándék" szót. Az "elv" fogalma ugyanis valahogy szigorúbb
nak, zártabbnak tűnik, és csak tágabb értelemben alkalmazható az említett
közös vonásokra. A "szándék" kötetlenebb fogalom, s talán közelebb án Barthes
megállapításáhoe, akli szerínt a strukturalizmus valamennyí típusának közös
vonása az, hogy "a nyelvészet módszereíre appellál" (Valóság, 1967. 11. 93. o.),
s minden kulturális tényt a nyelv tárgyaként, jelentésrendszerkénf vizsgál.



Az egységesség szándéka

A strukturalizmus ikdindulópol1ltját a. nyelv organikus értelmezése adja
meg. A közvetlen kezdeményezés ebben a tekintetben Ferdinand de Saussure
svájci egyetemi tanár nevéhez fűződik, akire a nyelvi strukturalisták sokat
hivatkoznak. Saussure ugyan még nem enüítia "struktúra" szót, de ő fogal
mazza meg azt a nyelvészeti elvet, amely mintegy magját képezi a későbbi

strukturalista elméleteknek (Cours de linguistique generale, 1916). Eszerint a
nyelvet úgy kell rtekiillJtenllink, mint egységes rendszert. amely önmagában is
zárt egészet képez, amelyenneik követkeatében egyídejűségében és kölcsönös
összefüggéseiben vizsgálható. A nyelv nem egyszerűen a szavak összege, nem
csupán aíaktalen matéria, de nem is állagi valami. "A nyelv nem szubsztancía,
hanem forma" -mondja Saussure, - A "struktúra" szó később jelenik meg,
főleg Troubezkoy írásaiban, aiki a nyelvi rendszerek "strukJtúra-mrvényeit"
többször említi. Ugyanő magyarázza meg közérthető formában, hogya struk
turalízmus voltaképpen ellenhatás az elmúlt századok atomisztikus szemléle
tére, amely a nyelvben is a részekre, az elemekre helyezi a hangsúlyt, mint
ahogyan a fizikában, a looológiában, a lélektanban és a szocíológiában is a ré
szeket tartotta előbbrevalónak, szemben az egésszel. A nyelvészeti struktura
lizmus tehát csupán azt a korszerű revíziót akarja megvalósítaní, amit a fi
zika, a biológia, a lélektan (Gestaltpsychologie) és a szocíológía már megíndí
tott a jelen század első felében. Ennek a revíziónak az a lényege, hogy az
egészben való szemléletet elébe helyezi az atomizáló szemléletnek.

A továbbiakban a prágai strukturalisták (főként Jakobson és Troubezkoy)
elsősorban a nyelvnek mint egységes gondolatközlő eszköznek a szerepét pró
bálják megvilágítani, illetve az irodalomtudományra alkalmazni. Ennek foly
rtatása!ként Koppennágában Hjelmisev már a geometriai formákkal rokonítja
a nyelv struktúráját. A nyelvi elemeket olyan meghatározott kategória kere
tébenvízsgalja, melynek megvannaka sajátos kombinációs lehetöségeí, mint
a kártyajá,télmak vagy a sakknak. Valamennyiüknél visszatér tehát, sőt fo
kezatcsan konkretizálódik az a meglátás, amely ezerint a nyelv nem a szavak
rendszertelen halmaza, hanem egységes rendszer; olyan struktúra, amelyen
belül a hangok és a fogalmak, a jelek és a jelentések kölcsönös ősszefüggésben

vannak egymással, vagyis sajátos nyelvi egységet képeznek.

Az egyidejűség szándéka

A másik jellemző szemléleti mód a jelenségek egyidejűsége,ún. szinkronja.
Sanssure-nél már szerepel ez a szó ma is elfogadott jelentésével. A nyelvé
szeti gyökér tehát ebben a vonatkozésban is kétségtelen, De mi az értelme?
-- Az egyidejűség - úgy tűnik - a jelenségek történeti beágyazottságának
ellenhatásaként - vagy legalábbis kiegészítéseként - kivánja megvalósítani
azt a jellegzetesen steukturahsta szemléletet. amely eltekint a fejlődés rnozac
natainak figyelembe vételétől. Az eredetileg nyelvészeti vonatkozású fogalom
- elsősorban Lévi-Strauss műveiben - szélesebb körű etnológiai alkalmazást
nyer, sőt igazában itt bizonyul Sikeres (bár sokat krrtízált) szernléletmódnak.
Eredetileg a nyelv rendszerének olyan szempontú tanulmányozását jelentette,
amely nem az eredetre és a kiaLakulásra, hanem a nyelv meghatározott, kész
adottságaira van tekdnJtettel, elsősorbarr ezt méltatva figyelemre. A nyelvet
tehát eszerint úgy kell vizsgálni, mint tárgyat a maga jelenidejűségében, azaz
"szinkronban". Igy kerül szembe az egyidejűség (színkrónía) a változó-idejű
ség (diakrónia) fogalmával, és így nyer elsőbbséget, sokat vitatott primátust
a történelmi fejlődés szempontjaíval szemben, például az ősnépnek kultúráját
és antropológíaí alkatát fö1térképezmi szándékozó strukturalista megközelítés
nél. Lévi-Strauss nevéhez fűződiill;: ez a megközelítési mód, aki a strukturalista
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nyelvészettől kapott indításait igyekszik kamatúztatm (New Yorkban Jakobsont
halJ1gar1Jta) .

Claude Lévi-StraussrM érdemes megemlíteni, hogy neve igen sokat szere
pel a strukturalizmusról szóló tanulmányokban. úgyemlítik őt, mínt a struk
turalizrnus népszerűsítőjét, mint az egzisztencializrrrus utáni filozófiai "új hul
lám" föllendítőjét. Mindezt azonban nem programbeszédekkel, hanem inkább
tudományos tekintélyével képviseli. 1958-'ban alapítják meg számára a College
de Franoe-ban a társadalmi' antropológia tánszékét. Fő műveiben kifejti a
strukturalista antropológia elméletét. alkalmazva e módszert szaktudományos
rnunkásságának eredményeire. (A primitív gondolkodás és A totemizmus ma,
1962; A nyers és a megfőzött, 1965; A méztől a hamuig, 1967). Ezt az antrö
pológiát crészletesen ismerteti Agh Attila a Valóság 1967. 11. számában, meg
világítva a szerző etnoíógiaí strukturalízmusát, e szemlelet eltérését a rnarxista
társadalom- és mítosz-értelmezéstől, megtoldva ismertetését néhány alapvető

kritíkai észrevétellel is. Ugyanez a számszemelvényeiket is kÖZJÖI Lévi-Strauss
A primitív gondolkodás című könyvéből. Mivel azonban kevesen jutnak hozzá,
hogy a strukturalizmus kérdésének több tanulmányban is utána nézzenek,
azért röviden kitérek arra a szempontra, amit legfontosabbnak és legjellem
zőbbnek látok: magára .az egyidejűségi szemleletre.

Lévi-Strauss antropológiai kérdésföltevése a következő: lehet-e egyáltalán
a mai primitív népek történeti múltját rekonstruálni? Értelmezhető-e a primi
tíveik világa egy meghatározott történeírná fejlődés mozzanataként? - A válasz
elgondolkoztató. A szerzö úgy látja, hogy alapvető különbség mutatkozík a pri
mitív népek és a történelmi fejlődés sodrában élő népek között. A prímítív
kultúrák sok tekintetben állóvizekhez hasonlíthatók, míg a civilizált népek
történelmi alakulása, kifejlődése folyóvizhez hasonlít ("hideg" és "meleg" tör
téneilem). Innen adódik a történész és az etnológus (vagy etnográfus) külőn

böző szemléletmódja. A történész eszmék, események, törekvéseik stílusok vagy
éppen divatok változó alakulását figyelheti meg. Az etnográfus legföljebb arra
törekedhet, hogy "a jelenlegi formák történeti előzményeit" rekonstruálja,
A történelemre ugyanis eszerint az időbeli egymásutániság "diakróniája" ér
vényes. A primitív népek esetében azonban igazi történelmi fejlődésről alig
beszélhet a kutató, Éppen ezért itt a nyelvészeti eredetű egyidejűség, a szin
krónia szemléletmódja érvényesül inkább, v:agyis a ma élő prímitívek antro
pológiai jellemzői a strukturalizmussal ragadhaték meg a szerző szerínt leg
hitelesebben. A struktura igy etnológiailag nem ,egyéb -- jegyzi meg F. Ge
yerhofer -, mínt "befagyott történelem" (gefrarene Geschichte). A megrögzí
tődötrt formák a primitív ember egész kultúrájára, így gondolkodására is jel
lemzők. Ezért mondja Lévi-Strauss: "A bennszülött gondolkodást az időtlen

ség [elíemzi". Ezért hangsúlyozza a föntebb említett különbséget: "A törté
nész előtt folyamatok vannak, az etnográfus előtt strukturák. A történész be...
számol a fejlődésről és az átalakulásról. Az etnográfus azt veszi észre, hogy
a régi népeknél bizonyos stagnálásról van szó" (A primitív gondolkodás).

Igy konkretizálódik s halad előre a strukturalista szemlélet "a rokonsági
struktúraktól a rítusokon keresztül a mitiikus gondolkodás strulktúrád felé",
Érdekes ezzel kapcsolatban az lis, amit Lévi-Strauss a primitív népek mítoszaí
val kapcsolatban mond, bár állításai bizonyos vonatkozásban ,erősen megkér
dőjelezhetők. (Erre majd még kitérek.) Meggyőzően mutat rá 'viszont a míto
szok időtlenségére. A mai primitív népek mítoszai - értelmezése szerírrt ~
úgy nyúlnak vissza az őSIÍ múltba, hogy lényeges fejlődést nem' mutatnak,
Jellemző erre, hogy az egymástól elszakadt ősnépek olyan közös mítoszoikkail
rendelkeznek, amelyek csak csekély eltérést mutatnak (pl. más madár szere
pel az egyiIkben, mínt a másikban). Azt mondhatnánk, hogy-bízonyos télr-idő

beli stagnálás jele ez. De általánosságban is kimondhatónak Mtszik, hogy a
hit kultuszformáí, a szokások, a rokonsági kapcsolatok, az öltözködés- és be-
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szédforiTI.ák stb. sokkalta hiagyományhűbbek, sokkal inkább alkotnak egy
séges és maradandó jelleget, struktúrát, mint a történelmi fejlődés ütemében
élő népeik megfelelő kulturálís jellemzői. A színkrónia nyelvészetből átplántált
szempontja tehát -'- megfelelő keretek között - al:kalmazhatónak mutatkozík
az etnoíógtában is.

Az egzakt tudományosság szándéka

A strukturalista írások nem hagynak kétséget afelől, hogy, itt valami kü
Iönös - nemritikán különc - törekvés kísérletezik, és ez a közös vonás a
kcantitati» tudományosság szándéka. A matematikai logikának észrevehetősze
repe van ebben. F. Geyerhefer Wittgenstein hatására rnutat rá. Agh Attila
színtén megemlíti, hogy ez a strukturalista stílus voltaképpen az "egzaktságra
és formahzálhatóságra - esetleg matematízálásra és kibemetízálásra, gépi
adatfeldolgozásra - való törekvés". S ha már iH is kiváncsiaik vagyunk arra,
milyen irányzattal szemben próbálgatja szárnyait ez a módszer, úgy megta
Iálhatjuk a választ az egzísztenoialízmusban. Az egzisztencialista szemlelet
ugyanis erősen kiemeli a gondolkodó egyéniség szerepét, szubjektív hangoltsá
gát (vö. ,,1étélmény", "é1etérzés"). Ezzel szemben a strukturalizmus személyte
leníteni igyekszik vizsgálatának tárgyait, Günther ScllÍ'J)1} is határozottan utal
erre, amikor tanulmányában elemzi az egzisztencialisták és a strukturalisták
között feszülő ellentétet (Stimmen der Zeit, 1968 okt.). Sartre az egyre erősödő

ellenféllel szemben azzal érvel, h.ogy ha ez az új irányzat mint "páns1ruktura
lizmus" Viilágnézetté válik, a matematikai absztrakciók nevében megsemmi
süléssel ienyegert[ az élő egyéniséget, sőt az "igazi filozófus" típusát is, aki él

struktúrákat a tett nevében hivatott túlhaladni.
De lássuk, miről is vian szó, Ha rendszerezni próbálom a strukturalista

szernlélet és a strukturalista tudománydk kapcsolatát, talán nem hat mcster
kéltnek, ha az egzakt matematákai logika legszembetűnőbb megnyilvánulását
éppen az irodalom-tudományban találom, minthcgy az irodalom mutatkozik a
legkevésbé mennyiségi jellegűnek. Persze ez nem jelenti azt, hogy például
Lévi-Strauss etnológiája mellőzi ezt a furcsa egzaktságot, Egy jr-Ilemző mon
data így hangzik: " ... a dátum ... egyetlen pillanat a sorozatban, d2 él dl után
következik És megelőzi d3-1at, ebből a szempontból a dátum csupán a sorszám
függvénye" (A primitív gondolkodás). .

Mindemellett mégis az írodalom-krittka mutatja föl a legszembetűnőbb

példákat. Külőnősen az ún. "új kritika" alkalmazza szívesen az egzakt tudo
mányos módszert. Magáról az "új kritikáról" csak annyit, hogy az irodalm;
művet Iüggetlendteni törekszik élménybeli (és 'társadalmi) hátterétől, és tisz
tán szóstruktúra mlvoltában vizsgálja azt, mint .,nyelvi képződraényt", mint
"stíluskomplexuSlt". Talán a l'art pour l'art elvének bizonyos visszatérése is
sejth.ető ebben, bár mindez a "mű autonómiája" eimén mutatkozík be. Ezért
az irodalimi strukturalizmus szívesen hivatkozik Gcethere, aki azt vallotta,
hogy a művészetnek "megv,annak a saját törvényei". Az irodalmi mű l' szem
Iélet előtt "formák viszonyainak szervezete", "elemek összefüggésednek bizo
nyos rendszere" (Barthes), amely mögött fölösleges keresni az élmény ki
bontakozásának lélektani hátteret. Úgy tűnik, hogy az absztrakt művészet

nyomában egy absztrakt kratikaí irányzat is szót kér itt, sőt a jelek szerint
vezető szerepet akar kivívni, éppen az egzakt tudományosság nevében.

A !kvantitatív szemlelet gyökerei egészen a múlt századig nyúlnak. A
nyelvi pozitivizmus már régebben észrevette, hogy például Shakespeare drá
máinak időrendi egymásutánja a szóstruktúrák kvantitatív változásaival pár
huzamos, Minél későbbi egy dráma, annál dínamikusabb, annál többször adja
át egy soron belül a szót egyik szereplő a másiknak. Ez az arány a VI. Hen
ríkben (1590?) 1%, A viharban (161l?) már 85%. Ilyen módon vélték meg-
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különböztethetőnek az egyes irodalmi műfajokat is, tisztán kvantitatíve, pél
dául a kijelentő mondatok számarányának egzakt mérésével. (vö. Hankiss
Elemér: Kvantítatív módszerek az irodalomtudományban. Valóság, 1968. 7).

Persze nem szükségképpen a matematíkaí formák alkalmazása célozza ezt
az egzaktságot, Maga az a szemlélet, hogy a kritikus úgy tekint a műre, mint
egy szaktudós a kristály-képződményekre. A krítíkus szebája megtelik a la
boratóriumok levegőjével. A' mű sterdlizáht objektummá válik, szavak sze
mélytelen vegyületévé. Barthes és az "új kritika" képviselői úgy érzik. hogy
a krrtika elmaradt a múvektől, míntha be kellene hozni hátrányát értékelés
médjának kellő modernizálásával. Mintha az "ihlet" és az "élményhárbtér" ku
tatása menthetetlenűl ódivatú s anakronisztikus lenne. Ha a költemény szó
kombináció, akkor a kritikai vizsgálat alig nélkülözheti a matematikát, sőt

a Jdbernetikát. .
Az "új kr.itíka" képviselői azért nem vetik el ennyire a súlyket. Barthes

például megelégszik egyelőre azzal, hogy a klasszikus és a modern költészet
strukturalista megkülönböztetését rögzíti, valóban szellemes módon, A klasz
szikus költészetben - mondja - "a kiformáltgondolat szüli a szót", míg a
modern költészetben a gondolat mintegy a. szavakkal együtt születík,' sőt bi
zonyos tekintetben ,,8 szavak jóvoltából". Ennek megfelelően a klasszikus
irodalmi szemlelet szívesen fogl,alkozik az alkotó belső vtlágának, a mű szü
letesének szempontjaival. Jellemző például ez a cím: "N(íg az élmény költe
ménnyé válik". A strukturalísta szemléletű "új kritíka" viszont a versre (vagy
általában a műre) úgy tekint, mdnt nyelvi objektumra, mint a szavakba me
revedeut élmény megkövült formáira. Nem azt kérdezi, hogy a költő "mire
gondolt", amikor a verset írta ("Gondolta a fene" - mondta egyszer állítólag
Arany János). A kritiikust itt csupán az érdekli, hogy milyen jelentésrétegek
vannak lerögzítve a szavak kombinációján alapuló struktúrában. (A "jeIetll
téssel bíró struktúra'' fogalmát kűlönősen Lucien Goldmann emeli ki.) Mindez
független attól, hogy mire gondolt, vagy míre nem gondolt a mű alkotója.

Szándék és valóság

Azemlített három fő törekvésben a strukturalizmus lényeges vonásai raj
zolódnak ki, amennyíben ez a rendelkezésre álló forrásokból megítélhető. De
vajon utoléri-e a valósága szándékot] Nem téved-e a strukturalizmus olyan
utakra, amelyek jogos kritikát váltanak ki? Günther Schiwy nem alaptalanul
állítja, hogy az egzis0tencialis,ták és a marxisták mellett a keresztény gondol
kodás képviselői is több lényeges ponton szembe fordulnak a strukturalizmussal.
Ezzeil kapcsolatban a következő krítíkaí szempontokat említeném meg, anél-
kül, hogyrészle<tes elemzesbe bocsátkoznék: '

1. Ami az egyetemes strukturalizmust illeti mirrt világnézeti szándékot,
ezt aligha lehet komolyan venni. Az abszolutizálás ismert, sőt már megszokótt
próbálkozása ez, ameilyrőlgyanítható, hogy idő múltával ISzerényebbé válik.
A kiáradt folyó előbb-utóbb visszatér szabályos medrébe.

2. Az egységességben, organikus egészkérst való szemleletről el kell is
merni, hogy poeízív vonás. A valóságban azonban sajnos több tekintethen
megreked az absztrakciók alig ellenőrizhető magaslatán. S ha a nyelvészetiben
ért is el kétségbevonhatatlan eredményeket, maga a strukturalizmus nem ju
tott el odáig, hogy egységes eszmerendszer módjára, igazistruktúraként értel
rnezhessük. Sőt - ha hihetünk ROlland Barthesnek -- a strukturalizmus ettől

az ideáltól egyre inkáibb eltávolodik. A differenciálódó irányzatokat egyre vé
konyabb köldökzsinór köti a közös elméleti alaphoz. Máris olyan arányú szét
hullás vette kezdetét, amely lassanként alig tart meg mást, mint a közös nevet.
A strukturalizmus tehát ebben a tekintetben rossz pedagógusnak bizonyul,
minthogy maga nem képes megvalósítani azt, amit hirdet. Felkapott, neves
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orvosként mutatJkOZlik be előttünk, aki azonban képtelen meggyógyítani - ön
magát. .

3. Az egyf:dejűség szempontja színtén termékeny kiegészítője lehet a tör
téneti szemlélet "diakróniájának", elsősorban a primitív népek kulturálís alka
tának vizsgálatánál. Maga a keresztény valóság - földi dimenzióiban - lé
nyegénél fogva "történeti", tehát ebben a tekintetben idegen a strukturaliz
mus szemléletmódjától, "dliakróniáVla]" kőzelíthető meg eísősorban, mint erre
Schíwy is rámutat (vö. "üdvösség-történet"). Ettől függetlenül Lévi-Strauss
szemléletmódja a primitivekkel kapcsolatban is joggal hívja ki az ellenszegülő

kritikát, amikor a vázlatosan ismertetett elmélet konkrét alkalmazásánál egyre
jobban belebonyolódik az öncélú fogalmi játékba. Mert a jó elmélet a ténye
ket hivatott szoígální, s a tapasztalással szemben nem ái[[í:tihatja önmagát elő

térbe, Lévi-Strauss gondolatvilágában azonban az elmélet egy bízonyos pon
ton észrevehetően öncélúvá válik, érezhető mesterkéltséggel keresli az "új
szerű", a "meglepő" értelmezési formákat. Jellemző példája ennek sajátos
mítosz-értelmezése, amelyben matematikai perrnutációra és zeneikari parti
túrára utal, Az elmélet itt már mlintegy önmagában hordja értelmét, és nem
csodálható, ha ellentmondó vonásokat mutat,

Lévi-Strauss kifejezetten vallja, hogy "ahennszülött gondolkodás is logi
kus, ugyanolyan értelemben, mint a ITÍJ.énk".· Visszautasítja tehát azt a régebbi
nézetet, amely szerint a prámitívek gondolkodása "érzelmi" lenne. Ub"Yalll1akkor
azonban mégis sajátos "zenei. logika" módján próbálja értelmezni ezt a gondol
kodásmódot, utalva még a wagneri operákra is. Másfelől pedig elismeri a ci
vilizáld ember és a primitívernber gondolkodásának közös logikai alapjait,
ugyanakkor mesterséges tílalomtákat állít megismerésünk elé, amilkor körül
bástyázza az ősi mítoszokat a megközelíthetetlen tdtokzatossággal, Több bíráló
véleménye szerínt új' mílto'Sztcsinál ezzel a mítoszok értelmezéséből. Pedig
ilyen esetekben a kutató értelem óvatossága legalábbis nyitva hagyja a kérdést.

4. Végül az egzakt tudományosság szándéka az előbbiekhez hasonlóan szin
tén tiszteletreméító törekvés. Am jóval többet ígér, mint amennyit valójában
adni tud. Azt ugyan senki sem tagadhatja, hogy a strukturalista szemlelet ér
tékes, új szemporrtokat nyújt az irodalom-kritdkának, de nem foglalhatja el
egyedüli illetékeeséggeí az drodelom-keitíka helyét. Nem pótolhatja ugyanis
azt, amit csupán kiegészíteni hivatott. Mert nem képes egyetlen kulcesal a mű
belső termelibe hatolni, hogy az alkotások többoldalú megközelítést igénylő,

teljesebb megértését a magáénak mondhassa, Sőt Paul Ricoeurrel megkérdez
hetjük: " ... voltaképpen mit értünk meg, ha a struktúrát megértjük?" S Ró
nay Györggyel válaszolhatunk is: " ... a strukturák megértése nem míndíg
jdentli a .dolog' megértését".

Sik Sándor maga is tanúskodik arról, hogy a (nyilván strukturalista ih
letű) irodalom-tudomány milyen hasznos segítséget nyújthat még a Szentlirás
megértésében is. "Az irodalom-tudomány kimutatta - írja -, hogy milyen
jellemzők egy-egy íróra l~öbbször használt szavai, Nos, Szent Pál levelében
164-mer fordul elő ez a kli,1Jétel: ,in Christo'" (Vigilia, 1954 dec. 621.). Hasznos
kiegészítés lehet tehát, de nem egyedül illetékes szemléletmód. Mert - mint
Rónay György megjegyZJi - "a költészet, a rnűalkotás nem puszta, jelek vi
szonyrendszerén alapuló kombináló-kategorizáló tevékenység, hanem alkotás,
az alkotóerő fevékenysége is".

Egyébként ebben a vonatkozásban sincs híjával az önellentmondásnak a
strukturaldzmus. A szővegek objektávttásét, zárt autonómiáját hangsúlyozza, s
közben egyes képviselőinél nyílt filozófiali eszmefuttatásokat enged meg ma
gánalk "tudat-viibrálásról" meg az "emberi tudat alapkategőriáíról", ami nyil
ván az alkotásit megelőző lélektani mozzanatok szempontja, ezért a maga "elő

ídejüségével'' egyáltalában nincs "szinkronban" a művel.
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Ami pedig a strurkrturaLizmrus korszerűségét, modernségét illeti, ezzel kap
esoiatban is lehetnek jogos fenntartásaink. Mert az "egzakt tudományosság'
eszméje igen vonzó törekvés, ám szerfelett veszélyessé válík, ha a művet vég
legesen megfosztja személyes jellegétől, ha leszakírja azt az alkotó szellem
éltető gyöike:rei.ről. Mert ezzel a gesetussaí akaretlanul is közös kategóriába he
lyezi az embeI'li alkotásokat a gépi "művekkel". Holott az igazán korszerű fel
adatok egyike épp az, hogy világosan megkülönoöztessük az emberi alkotást
a gépies kombdnációk által létrehozott, személytelen strukturáktól (vö. gépi
kombinációkkal előállitott zene). - Meglehetősen felemás modernségről kell
tehát beszélni a strukturalizmus esetében.

Vajon eljut-e majd egyszer a "strukrtruralista esztétika" oda, hogy önma
gához a végsőkig lkövetkezetes lesz? Mert ebben az esetben eljöhet az idő, ami
kor például a Mona Lisa mosolyát kibernetikai adatok "egzakt póntosságával"
megragadva fogja közölni az érdeklődökkel. Elrettentő például még arra is
gondolhatunk, hogy mikémt lehetne ezt a mosolyt "lefordítani" a matematíkai
kombinációk nyelvére: A, száj két legszélső pontjának eltávolodása a mcsoly
következtében ennyi és ennyi... A fülhöz való közelitése ennyi és ennyi ...
A szemek szűkülési szőge egy adott arc-koordínátához viszonyítva ennyi és
ennyi. .. És így tovább. Egy ilyen példán talán szembetűnőbb,mennyíre mes
terkélten groteszkké válilk, ~a:ktság1árban is mennyire "elrutul" Mona Lisa
mosolya, kibernetikai vetületének absztrakt tükrében, Nem kétlem azonban,
hogy távoli bolygóri élő értelmes lénynek esetleg igy lehetne - nem éppen
adekvát - hírt adni a LouV'I"€ féltett kincséről. Azt sem kétlem, hogy ha egy
képzelt, távoli bolygó képzelt robotembereinek "robotkritikusa" a gépi művek
elbírálására lényéhez. illő módszert keresne, habozás nélkül a strukturalízmust
választaná, mégpedig annak legkövetkezetesebb és kizárólagos formájában.
Az embernek azonban mint embernek kell medernnek lennie, nem pedig azzal,
hogy magára erőlteti a gépember "gondolkodás- és szemléletmódját".

* * *
Mi a strukturalizmus, és milyen benyomást tesz a keresztény gondolko

dásra? - vetődött fel a kérdés a bevezetőben. A jelen tanulmány megkísé
relte a választ. A válasz persze egyáltaláiban nem teljes, sem az eszmék ismer
tetésében, sem a kritikaiÍ szempontoknál. De ta100 így is alkalmas lesz arra,
hogy a strukturalizmus új, divatos irányzatáról némi fogalmat alkothassunk,
s ha úgy adódik; akár vitázni is tudjunk róla.

HORVÁTH ELEMÉR VERSEI

A KONOK KÉK
A kis patak kiönt a rétre
elsüllyed a katángok kékje
a nefelejts lassan fölázik
és elúszik aszarkalábig
ott megaIrod s összekarolva
mindkét virág a vizek foglya
s míg kékjük vacogva világit
kitartanak mégegy halálig.
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MÁJUSI KERTBEN

Alig írtam a télen. Hó, hideg
és korai esték szobámba zártak.
S olyan nyomasztó, fagyasztó hírek
osztották meg velem a kicsi házat,

hogy szinte fullasztott. Aztán csoda. c,

De milyen lassan jött az olvadás,
az első fény, az első pocsolya
míg végre kicserélődött a ház!

De jött. S a konok áprilisi ég
elég esőt, elég sugárt adott.

, Langyos szél borzolja a kert füvét.
A fák haját. Féltem? Nyugodt vagyok.

BlEN HOA

A kovács kardó t kalapál
az eke megrozsdásodik
a paraszt katonának áll
a föld termi pipacsait
a pipacs csupa pír
az asszony csupa könny
a könnyben dereng a papír
papír s csupa közöny.

Ó HOGYAN ISMERTOK

l,

Ó hogyan ísmertUk a fényi!
Szemünk egyetlen él·telme, világos otthonunk .. ,
Ö sejtettük, hazánk a lánykarú öböl, a horgonyt-szárító

homok (vérkő s agát pora), esők violája után a kék-arany,
s ahogy a váza szája szól (az évszak küszöbén:) Hajó!
És később suttogva: Plumbago Larpentae.,.
Mí itatott, ha nem a délre hevülő forrás, mi itatott, hogy

ismeriük a fényt?
S a szeros szívében a feszültség minthogyha csúcson állanék!
Valaki, állát dÖI'zsölve: "az ég tüze szelet ígér", s valaki,

zengöbben: "a fok után megszelídűl a pa!'t" , . ,
Ö hogyan ismertük a fényt!

II.

Nem a sebesség volt, hanem a biztonság, gázlók és hold
húzta vizek,

s a széltelen napok ajándéka, a sistergő lapát, .•
Láttunk olyan fárosz t amely a ködben énekelt, és apró

máglyákat az éji szirteken,
de sem a lángoló vulkán, sem az erdötüzek,
sem a lámpák hada nem volt oly ízgató mint az a különös

csillag amely élünkre áll hajnal felé
s tisztára mossa hordóink vízét.
(Délben kátrány szaga, s a száradó ládákból lappangva,

gyümölcsöké, A szigeten cserélt vázák csönddel tele. Minden
lépcsőfokon egyszerre áll a fény.)



sAm ISTVAN

EGY NAGY EMBERBARÁT

"Az irgalmasság utazó ügynöke", Jean Henri Dunant, akinek életét és te
vékenységét még tömörebben foglalja össze ez az egyetlen szó: Vöröskereszt,
rnélyen vallásos református családban született, 1828. május 8-án. Az ötgyer
mekes család feje, Jean Jacques Dunant, foglalkozására mézve kereskedő, de
emellett élénken részt vesz Genf közügyeiben. Tagja a városi tanácsnak, és ín
gyertesen rendelkezésére áll az árvaszéknek (ott gyámsági kamaranak hívták),
ha kiskorú árvákon, elhagyott gyermekeken vagy veszélyeztetebt családokon
kell segíteni, A tavaszi szép időjárás beköszöntétől őszig havonta kétszer-há
romszor egybegyűjti a Genfi-tó déli partján emelkedő Saint Pierre-dombon
épült villájába, illetve annak tágas parkjába kicsiny gondozottjait. Saját gyer
mekei is ott játszanaik és uzsonnáznak velük. Dunant felesége, színtén jelen
van. Megfigyeli, kinek van szűksége új ruhára, cipőre, és távozáskor este nem
egynek kezébe nyomja a kívánt tartalmú csomagot. Asszonyi szívét azonban
ez még nem nyugtatja meg. Hetenkint - néha többször is - bejárja Genf
proletárnegyedét, aSaint Gervais-t, amelynek lakossága kétszer is f'eílázadt 
1843 februárjában, majd pedig 1846 októberében - a genfi polgári kormány
zat ellen, úgyhogy nem is hívták másképpen, mínt "a radíkálisok negyede". A
legínségesebb családokat és a betegeket keI'€SÍ fel. Már serdülő Jean Henri
fiát is mínd gyakrabban viszi magával ezekre a karítatív körutakra. Az ifjú
Dunantnak egyik később írt leveléből sejthetjük, hogyan hatottak rá az itt
szerzett élmények. "Ily módon kissé megismertem a szerencsétlenséget és a
nyomort, amely a sötét utcákban És azokban a lakásokban uralkodott, amelyek
inkább Istállóknak látszottak. Akkor értettem meg először, hogy egyetlen ern-.
ber tehetetlen ennyi nyomorral szemben, és hogy az egész emberiségnek so
rompóba kell állrua, ha csak egy keveset akarunk is segíteni, hogy kiküsző

böljük ezt a _szörnyű Inséget,"
Amint azután felserdült. ott találjuk a fiatal Dunant-t egyházának azok

között a lelkes tagjai között, akiket a történetírás az "ébresztő mozgalorn" né
ven tart, számon. Ez a Skótországból ielirrdukt irányzat a vallási élet megmere
vedese ellen küzdött a protestáns államegyházakban, s a biblikus keresztény
séget, az egyéni üdvözülés, a szabadság és a műveltség teológiáját hangsúlyozta.
Vezéralakja Alexandre Vinet (1797-1847), akit a francia protestantizmus
Schleiermacherjeként szoktak emlegetni. Annyit mindenesetre elért a mozga
lom, hogy a különböző protestáns egyházak kiépítették szeretetműveiket, a
bel- és a kűlmísszió szervezeteit., jobban- törődtek a szétszórtság helyzetében
élő híveikkel és a keresztény küldetést hangsúlyozó írások terjesztésével.
DUl1Ja.'1t is szívesen vitatkozott vallási kérdésekről. Elvállalta az "Al!lianceéven
gélique", az "ev:angélikus szövetség" genfi bizottságának titkári szerepét, Kap
csolatot keresett belföldön és külföldön is a hasonló gondolkodású fiatalokkai.
"Kedves Barátaink és Testvéreink - hangzott egyik körlevele -, fiatal ke
resztények egy csoportja össze szekott Genfben jönni, hogy imádja és kérlelje
az Úr Jézust, akit szeret, akinek szolgální kíván és akit meg akar dicsőíteni.

Megtudtuk. hogy nálatok is vannak Krisztusban testvéreink, hozzánk hasonló
fiatalok, akik szintén szeretík Megváltójukat, és össze szekták jönni, hogy
hálát adjanak nelki, és hogy a Szenalélek irányításával előhaladjanak a jó Isten
iránti szeretetben, valamiart Isten igéjén elmélkedve a megszentelődésben.

Ennek mi nagyon megörültünk, és szerétnénk veletek a keresztény barátság
kapcsolatába lépni." El is érte, hogy 1855-ben Párizsban létrejött a "Keresz
tény ifjak egyesületének" európai találkozója, ahol a svájciakon kívül már {ll}
küldött képviselte a Németországban, Franoíaországban, Belgiumban és Hol-
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Landiéban működő helyi csoportokat, A későbbi YMCA protestáns ifjúsági ví
Iágszervezetnek itt találhatók a kezdetei ...

Különös fordulat

Annál kírívóbb ellentétként olvashatjuk abban a levelében, amelyet éLete
utolsó szakaszában írt ifjúkori barátjának, napi sétapartnerének. Wilhelm
Sotuiereqqer heideni tanítónak: "AIT'a vá:gyódom, hogy mínt a kutyát temesse
nek el minden szertartás nélkül, mert, a szertartást el nem ismerem. Ellen
szenves nekem a kereszténység, nem Látom be, míért engedhetne meg magá
nak, hogy igényt támasszon rem, és beleértsa magát valamibe, amihez senuni
köze sincs. " Krísztus tanítványa vagyok, mínt azok, akik az első században
voltak, és semmi egyéb." Mivel magyarázhatjuk ezt a változást, mí történhe
tett a közben e1Jte[t csaknem félszázad során, hogy ennyire eltávolodott az in
tézményes kereszténységtől?

A választ erre a kérdésre Dunant életrajzírói nem keresik ugyan közvet
Ienül, de közvetve megadják, amiikor Dunant életének sikereit és balsikereit
1Járják elénk. Dunarrt eeüleí kívánságára kereskedelmi pályára' lépett: a bank
szakmát tanulta kd, Egyik bankiház ajándatára a sétífí svájci telepesek társu
lata fog1adrta szolgálatába, LS ez 1853-ban Északafrikába küldte, ahol első kez
deti üzletá sikerei után nagy fába vágja a fejszéjét: a Bou Sellam-folyó egyik
vízesését akarta megveruli személyes használatára, a körülötte fekvő 50 hektár
földterülettel együItt, hogy gabonamalrnokat létesítsen rajta. Cége azonban
ehhez nem [árubt hozzá, mire Dunant szakított vele, és egy párizsi üzletiember
rel társulva, 1857 januárjában Algéria más helyén, de csupán 7 hektár terü
lettel megalapította a "Mons-DjémilJa-i malom-részvénytársaságot". A vállal
kozás ebben a keretben nem vált be, és Dunant sem összeköttetései révén, sem
anyagiáldoe;a,tok árán nem tudta elérni, hogy nagyobb területre kapjon kon
cesszíót III. Napóleon kormányzatától. Úgy látszik, magát is léprecsaita a lel
kesedése és képzelőereje. Arnbár az is lehetséges, hogy úgy járt, mint a Petőfi

vers "jó öreg kocsmárosa": "pénzét a hitetlen ernberek csalása" vitte el. De
akárhogyan jutott is idáig, a genfi másodfokú bíróság 1368. augusztus 17-én
elmarasztalta a vállalkozása támogatására alakult "genfi híteltársaság" alapí
tása és üzletvezetése közben elkövetett súlyos mulasztások miatt. A polgári
Genfben ez egyenlő volt a térsadalmi halállal ...

Addig azonban sok minden egyéb is történt. Dunant az algériai malmok
ügyében III. Napóleon kegyeit keresve, 1859-oon az északolaszországi Pontre
moliba utazott, hogy kihallgi3ltást kérjen a hadszíntéren tartózkodó császártól.
Talán arra számított, hogy a hadi győzelmeinekörvendő uralkodótól hamarabb
megkapja a várt algériai koncesszíót? Ismerőse, Beaufort tábornok, bemutatta
őt az egész vezérlkaIT1atk, de a császár egyelőre nem kívánta őt fogadni. Mint
hogy ajánlólevele volt Mac Mahon marsallhoz. eljutott Bresciába is, néhány
kilométerre azarrcvonaltól, amely mentén a Habsburg-birodalom 200 OOO ka
tonája áll szemben az egyesült francia-olasz erők 150 OOO emberével.

A solferinói csatatéren

A véres solferinói ütközet másnapján, 1859. június 25-én megszemlélte a
csatateret is, ahol a halottakon kívül 40 OOO sebesült hevert, kitéve a tűző-nap

nak, sorsára hagyva, a segítség' reménye nélkül ... Szinte a lehetetlenre vállal
kozott aikkor Dunant, Fehér zsávolyruhájában. afféle trópusi sisakkal a fején
embertől embeehez haladva vígasztalta őket Krísztus ig'étivel, megitatta a SZIOm
jélzÓimt, és felemeLte seavát.amíkor látta, hogy foglyul ejtett katonákat akar
nak kivégezna. Tanúja volt annak, hogy az egészségügyi csapatok nem győzik
elszállítani a sebesülteket az elsősegély-helyekre és a környező falvakba, főleg
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Castliglicmeba. A franciák trénje hozott ugyan élelmet, vizet és kötszereket, de
nem volt elegendő számban Oi"VOS és ápoló. Dunant úgy érezte, neki kell cse
lekednie. Castagííone lJakOOaiból egydk pillanatról a máeíkraönkéntes menrtőket
szervezett; 25-én estére már háromszázlan voltak ... Az elsők között jelentke
zett Castdglíone plébánosa, Don Lorenzo Barzizza. Azután a Pastorio nővérek,

akiknek a házában Dunant lakott, és akik nemcsak tolmácsszolgálatot végeztek
számárra, hanem a seibesültek ápolásában ~S segítségére voltak. Azt is keresztül
vitte, hogy a legyőzöttek hadseregéből fog1l.yul ejtett orvosok is résztvehessenek
a munkában, Július l-én III. Napóleon ezeiket az orvosokat szabadon bocsá
totta és elrendelte, hogy közülük azok, akJik a solferinoi csata után Castigl:ione
templomában a sebesülteket keeelték, elsőnek térhetnek vissza hazájukba.

Először fordult elő ezzel a háborúk történetében, hogy a sebesült katonák
ápolásában nem tetteik különbséget győwés legyőzött· között, Dunant jel
szava volt: "Tutti fm1JeIH!" (Mind testvérekl). Miikor a közeli segélyforrások
kimerültek, a bresciai francia-olasa főhadíszállásra, sőt haza, Genfbe is írt,
hogygyűj:tJsenek a sebesültek részére és segítsenek rajtuk. Kéthetes, úgyszól
ván szűnet nélküli tevékenység után kimerülten utazott vissza Párizsba. Köz
ben ugyanis megjött Genfbőlegy olasz származású Ol'VOS, Appia, aki átvette a
castigldoned és környéiki katonai lazaréttek irányítását.

Párizshan Dunant megsürgette algériai koncesszióját, majd házatérve
Genfbe tollat fogott, hogy leírja a sebesültek gondozása körül szerzé1Jt élmé
nyeit, Újra átolvasta ehhez azoikat a beszámolókat is, amelyek leírják, miként
járta be a krími háboru (1853-1856) csatatereit az angol Miss Florence Nigh
tingale. Könyvén csaknem három évig dolgozott; 1862 novemberében ikerült
ki a sajtó alól Un souvenir de Solférino (Emlékezés Solferinóra) címmel 1600
példányban. Első oldalán azzal a megjegyzéssel, hogy "nem eladó". Dunant
ugyanis a könyvet ingyen kívánta megküldeni a világ hatalmasainak, rnert
hiszen a megemlékezesen messze túlmenő célja "önkéntes segítő társulatok
alapítása" volt, amelyek "háborús időben ápolják vagy ápoltassák a sebesülte
ket". Ezek a társulatok - jegyzi meg - békeidőben fontos szelgálatot telje
sithetnének [árványok vagyárvízveszély alkalmával. Könyvének végén Dunant
kongresszusegybehívását javasolja, amelyen megállapodnának valamíféle nem
zetközileg kötelező és sérthetetlen alapelvben; ha ezt elfogadnák és kölcsönö
sen elismemék, megnyílnék a mód arra, hogy sebesülteket megsegítő társu
latok létesüljenek Európa valamennyí részében.

A Vöröskereszt megalapítása

A ikönyv sikere átütő lett. Már deoemberben újabb 1000 példány, majd
1863 februárjában további 3000 példány jelent meg belőle. Eddigelé 11 nyelvre
fordították le. A fogadtatás mindenüet kedvező: irók, tábornokok, s ami a
javaslatok megvalósulása szempontjából csöppet sem volt közömbösr a főbb

európai udvarok nyilvánították elismerésüket és váltak nagylelkű támogatóivá
Dunant elgondolásainak. Gustave Moynier, a kiváló svájci jogtudós a "genfi
közjótékonysági társaság" elnöke, keresztülvitte, hogy a Dunant könyvében
felvetett kérdések tanulmányozására bdzotJtságot választottak. A bizottság tag
jai: Dunant, Moynier, Dufour, a nagytekintélyű svájci tábornok, továbbá a
már említett Appia és orvostársa, Maunoir. A Vöröskereszt történetében úgy
emlitik őket, mint ".az ötök bizottságát". Első ízben 1863. február 17-én ültek
össze. Elhatározték, hogy Moynier szóvá teszi elképzeléseiket azon a "nemzet
közi jóléti kongresszuson", amelynek szeptemberben kell Berlinben összeülnie.
Augusztusban azonhan füstbe megy a tervük, mert a kongresszust összehívóí
Iemondják. Akkor hát Genfbe kell külön kongrésszust összehívni. Dunant
mindjárt ajánlkoztk, hogy saját költségén kíutazik Berlinbe, ahol szeprem
ber 6-tól 12-ilg a nemzetközi statisztikai kongresszus ülésezik; ott új összeköt-
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tetéseket teremthet, és seamoe ország képviselőjét nyerheti meg eszméjének.
Fel is hartalmazzák, hogy ezeket meghívhatjaarra a nemzetközi összejövetelre,
amelyet okJtóber 26--án rendeznek meg Genfben. Egyidejüleg emlékiratot is
küldtek fontos:aJl:fu hívatalos : és magánszemélyeknek bel- és külföldön, amely
egyben meghívó az 00rZj. .konferencíára. Berlínbe érve Dunant személyesen is
megismeri Basting holland ikatonaorvost, aki könyvét holland nyelvre fordí
totta. A két rokonlélek életre szóló 'barátságot köt egymással, és a berlini
statisztikai kongresszus peremén egymással versenyezve dolgoznak a Vörös
kereszt eszméjének formába öntésén. Túlmenve az ötösbizottság emlékiratának
tartalmán, Dunant a holland orvossal egyetértésben az ötösbizottság nevében,
de a saját költségén kinyomatja Berlinben azt a három alapvető szabályt,
amely ~ elfogadása esetéri ~ a felállítandó szervezet "magna chartája" lesz:
,,1. Valamennyí európai kormány beleegyezik, hogy külőnleges védelemben és
kee1V1ezésben részesíti azt a mandegyík európai fővárosban megalakítandó fő

bizottságot, amelynek a legitisz1:eletreméHóbb és legtekintélyesebb szernélyisé
gek lesznek a tagjai. 2. Ugyanezek a kormányok kijelentik, hogya jövőben a
hadviselő hatalmak semleges személyeknek tekintik a katonai orvosi személy
zetet és azokat, akik tőlük függnek, ideértve az elismert önkéntes segítőket.

3. Háború esetére kátelezik magukat a kormányok, hogy megkönnyítik a há
boru áíltal sújtott ornzágokbatörténő személyzet- és segélyadomány-szállí
tást."

Dunantnak 'ez a lépése azonbaill elveti a féltékenység és sértődöttség mag
ját közte és az ötösbízottság' elnöke, Moynier között. Október 26-án kettős meg
alázás éri: Moynier az ötösbizottság titkári posztjáról a konferencia szürke
jegyzőkönyvvezetőjévédegradálja őt, a Berlinben . javasolt semlegesítést pedig
fel sem veszi a tanácskozások napirendjére . .. Ennek ellenére a konferencia
10 cikkelyes határozatával, amelyet 16 ország 36 résztvevője írt alá, a Vörös
kereszt alakuló ülésének tekinthető. A B. cikkely ugyanis elfogadja és előírja

a "VÖTÖS kereszt" jelvényt. S bár a napirenden nem szerepelt, a semlegesítés
is bekerült a határozatot követő kívánalmak közé; az 1864. évi 2. genfi konfe
reneia csakhamar határozattá is emelte.

Szenvedések évei

Dunant életében e csúcspont után nem egészen öt évre rá következett be
a már említett anyagi bukás. Moynier ezt használta fel arra, hogy akit vetély

.társának tekintett, az evangéliumi szerétet egyetlen szikrája nélkül teljesen
kikapcsolja a Vöröskereszt tevékenységéből. Amellett írásiban vagy személyes
küldőttek révén ott és míndenütt elterjesztette Dunant bírósági elmarasztalá
sának hírét, ahol a szerencsétlen ember valami rokonszenvre vagy támogatásra
számíthatott. Moynier el is érte, hogy Dunant csupán a szüleítől és legfiata
labb fivérétől kapott segttséget. Jóval később egyik hovelében Dunant így vall
életének erről a korszakáról: "Túlságosan igazságtalanok voltak velem szem
ben az emberek. Nincs többé más kívánságom, mint az, hogy hagyjanak béké
ben meghalnii, ha már megakadályoztak abban, hogy az életemet újból felépít
sem magamnak, 'és kífizessem lazadósságaimat. Adósságaim kifizetése a való
ságban egyetlen életcélom idestova egy negyedszázada. Es ezt nemcsak meg
nem könnyítették számomra, hanern megakadályoztak benne ..."

Ime keserű aggkori kJifakadásának lélektani háttere! Ha felekezetnélküli
nek tartjuk, sőt talániegyházellenesnek, közelebbi magyarázatként színte szó
ezerint idekívánikozik az, amit a Gaudium et Spes zsinati rendelkezés 19. pont
jában olvasunk az ateízmusról: "Gyakran ... éppen a hivők is felelősek érle
bizonyos :tokig ..., ha ahelyett hogy feltárnák Isten és a vallás igazi arcu
latát, inkább úgyszólván eltakarják ... éppen a maguk vallási, erkölcsi és t:ár
sadalmí éíeténes fogyatékosságaival."
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Dunant 1869 és 1876 között már CSIa!k alkalmi munkákból tengette életét.
Ennek ellenére j :'>tékonyságli és társadalmi tevékenységet is végzett, különös
képpen az 1870-71-es porosz-francia háborúban és a párizsi kommün idején.
1872. szeptember 13-án Plymouthban nem tudta befejezni előadását a nemzet
közí dőntőbíráskodásról, mert az éhségtől összecsuklott. A nyomor és nélkü
lözés legsötétebb korszaka 1876~tól 1888-ig tartott életében. Ebben az időben

kétstuttgartí protestáns lelkész, Hahn és Wagner nyújtottak neki hellyel-köz
zel lakást és anyagi tán- ogatást, Egy reggelli séta alkalmával Ismerkedetc meg
1877 nyarán Rudolf Mi. llerrel, aki későbbi rehabildtását hathatósan előmozdí

totta. Rajtuk kívül - vagy éppen általuk? - még valaki tartotta benne a
lelkr t, "Nem akarok panaszkodni - olvassuk 1885. június 26-án kelt levelében.
- Ellenkezőleg, hálát akarok adni Istennek, mert e szcmorúság által üdvözí
tőm drágább, kedvesebb és [elenvalóbb lett számomra, Egyetlen kívánságom,
hogy Öt dicsőíthessem, rlIe!ki élhessek és halhassak. Imádkozzék értem, hogy
Isten vezessen most és továbbra is." Családja 1888-tól kezdve évi 1200 svájci
frank járadékot folyósított számára. A végső ínségtől ezzel megmenekült, de
még néhány évnek kellett eltelnie, amíg a világ rádöbbent egyik legnagyobb
jótevője iránti tartozására.

Nobel békedíj

1887 nyarán az appenzelli kanton Heiden nevű községében telepedett le
Dunant. Előbb egy SZNOOY családi penzióban, majd a közsegí kórházban húzta
meg magát Altherr főorvos állandó felügyelete alatt. A nagy fordulatot ma
gányában 1895 augusztusa jelenti, amikor Georg Baumberger újságíró, a
Zürcher Nachrichten későbbi szerkesztője meglátogatta s nagy cikket írt róla
az egyik stuttgar-ti folyóiratban. 1896-ban 68. születésnapjára már a világ min
den részéből elhalmozták [ókívánságokkal. A következő évben adományok tö
mege zúdult a "heidenri. remetére". A már emlitett Müller előkészítette a talajt
Dunant legnagyobb megtiszteltetése számára: 1901~ben a norvég padament
Nobel-bizottsága nekí és Fréderic Passy nevű barátjának, egy francia pacifis
tánaik ítélte odra az első Nobel-békedíjat. Levelek, sürgönyökés hódoló sorok
özöne lepte el a heideni kórház egyszerű szobáját: nuntha a világ elégtételt
akart volna szolgáltatni a sokéves nélkülözésért és háttérbe szorítésért.

1908 májusában mégegyszer megindul a jókívánságok áradata a 80 éves,
dús, fehér körszakállt viselő "f,ehérruhás ember" felé. (így hívták őt a solfe
rinói csata Ismeretlen sebesültjei.) 1910 júliusában még végrendelkezett a Nor
végiában letétbe helyezett Nobel-díj kamatairól. Miután minden hitelezőjét ki.
elégítette; vagyonának megmaradt részét emberbaráti célokra hagyta, mégpe
dig felerészben Svájcban, felerészben Norvégíában történő Ielhasználásra. Vég
elgyengülésben, nyolc nap!ig tartó halódás után, 1910. október 30-án, egy va
sárnapi délelőttőn fogja le szemét Altherr. miután pár perccel előbb még hal
lotta utolsó szavait : "Ah, mílyen sötét lesz körülöttem!" Holttestét vonaton
átszállították Zürichbe, ahol 'kívánsága szerint egyházi szertartás és minden
méltató beszéd néfkűl rbemették el.

Solferino és a közeli San Marfino templomában az i859·-ben elesett kato
nák csontjaival kirakott kápolnák emlékeztetnek a véres harcokra. A San Mar
tino-i csontkápolna felirata: "HOZzaltolk virágot a hősök földi maradványainak,
értük pedig imádkozzatok ; akik a csatában ellenségek voltak, testvérekként
nyugszanak a halál csendjében." A csatatéren magán 1959 óta a Vöröskereszt
kőtáblája hirdeti Henri Dunant nevét és solferinói emlékkönyvének azokat a
szavait, amelyekkel a Vöröskereszt alapítását kezdeményezte.
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BQZÓKY MÁRIA VERSEI

TŰNŐDÉSEK

KICSI FÁK

Kicsi fák, ne okoskodjatok, - zöld
dohányfa, kék fűz, fenyő:

apró létetek ó de édes,
suhogtok, mert beszélnetek kell,
de csak szelíden, jó órában,
mert már ittatok a délután
árnyából s titkotok

lám, most az enyémmel keveredik
el csendben: nyelvetek hegyére
»essuet«; - hallgatóztok -
talán nincs minden egészen rendben

de emberi kínnal semmi közötök ...

LÉLEK

Éjszaka lelkemmel alszom s nem
ad nekem semmit, ...:.... csak Erőt

a testnek: nappal elpazarlom ••.

FEKETE HAJNAL

Az álom elereszt. Fekete gyökerek
közül kilazul
a rög. Mindennek értelme lesz,
s az első hallgatag ór(Íban
nem nyugtalanítja lelkem
halovány csillag -

REJTEKHELY

Mégegyszer nem szakadnat rám
az aranyeső aranyfüggönye : nem hihetem
többé, hogy akkora a világ,
mint én, a törpe

SZE:.~VEDÉS

Add nekem a szenvedést, szomszédnó,
kertedböl, mint egy szál begóniát,
úgy nyújtsd át: - lám, sóval
a virág, láthatatlanul a Szépség,
s gyöngéd Szóval a bánat
tompul, - vagy továbbtart - - -

SZERELEM

Függöny volt me ly felhőként

takarta el a világot
előlem s mikor elmúlt, éjszaka
lett. Ahogy újból hajnalodni kezdett
- úgy éreztem, sohsem jár,tam.
ezen a káprázó tájon . • .
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MOZDULATLANSÁG

Félig öröm, de ez is
mint a lárw: hamar ellobban s szebb
- nekem mindig szebb -
a narancsszín parázs. Egy
helyben lenni jó. S mindig
ugyanazok a percek szépek: ha
kinyitja ·szárnyát az emlék
s állnak a jószagú,
langyos vízen, míg hamvad
a tűz, a kénsárga vitorlák ...

VIRÁGOK A VÁZÁBAN

Virágok a vázában: vándor-
cirkusz.• Elöl trapézművészek halovány
trikóban. Fent kifeszíti fehér
ernyőjét egy a kötelen - - -
s lélegzetvisszafojtva
körbenjár

IMA

Ezért imádkozom: ne csak az én
gondolatomat tartsd meg, -
ne csak rám permetezd elérhetetlen
Seerelmek: vágyát: - add meg másnak
is, hogy úgyepedjen
valami kimondhatatlan
Semmi után, - mint én,
Sóhajok illatát kavard ki
lélegzetünkböl, mint a lila
nyúlánk alakú tömjént s lebegni
tudjanak mások is, a korláton
lengni, emelt fejjel,
- mint abalerinák . . .

IMA JOELORE

O nagy Tavasz, nagy Úr, vékony
az idő héja, mint a prémes
lemur kis füle: mindent
hall - - - Vékony az óra
mint az almahéj, sok már nem
lehet hátra.
S akkor add: erős legyen imánk,
búgjon föl bennünk mint az
orgona, erdőket nyiss nekünk ...

Hajónkon lengjen a víg zászló:
értünk jönnek a legszebb hófehér
partok, s küldd el mégegyszer
nekünk az egyetlen emléket, mint a ten

gert,
tisztán, szépen - ha meghalunk.



SINKO FERENC

A MAGYAR ·SZEMLE (1888-19:06)

Az egyetemes magyar irodalom legújabb fejezetét Kiss József lapjának,
A Hét-nek megíndulásától, 1890-től számítja irodalomtörténetünk. A modern
magyar katolikus szépirodaimí törekvések kezdetét is egy irodalmi hetilap in
dúlásától kell számítani: az 1888 végén megindult Magyar Szemlétől.

A Hét jelentőségét bőven és alaposan kiértékelte már a magyar irodalom
történetírás. A Magyar Szemlérői azonban megfeledkezett mind az általános
magyar, mind pedig - ami még sajnálatosabb - a magyalr katolikus közvé
lernény.

Krú.dy Gyula egyik visszaemlékezésében ("A régi katolikusok keresztes
vitézei ragyogásukiban és öregségükben", Világ, 1925, és Régi pesti históriák,
"Magvető 1967.) azt mondja a Magyar Szemlérbl: "Talán egyike volta legjobb
katolikus újságoknak. 'amelyeket valaha Magyarországon szerkesztettek", Ha
az ember végigolvassa a lap tizennyolc évfolyamát, igazait ad Krúdynak, Ha
viszont utána megkísérli összeadni. míf tudnak e:r:rőlaz orgánumrói irodalom
történeti monográfíédnk és Iexíkonaínk, kénytelen megállapítani, hogy ameny
nyiben egyáltalán figyelemre méltatják, többnyire még a legalapvetőbb ada
tait is hibásan, vagy híányosan köz1ik.

Alaposabb, vagy éppen teljes "kiértékelésTe" ez az írás sem vállalkozik,
Csupán az első lépést szeretné megtenni: fölidézni a Magyar Szemle em1éikét,
s további vizsgálódások előmunkálatául rögzíteni legfontosabb adatait, ameny
nyire alapból magából kideríthetők.

* * *

A Magyar Szemle első száma 1888. december 2-iki dátummal jelent. meg.
Kiadóként és szerkesztöként Rudnyánszky Gyula neve olvasható a lap fej
Iécén. Szerkesztősége él; kiadóhivaltala a Zöldfa utca 31. szám alatt volt, Rud
nyánszkynak nem ez volt első lapindítása ezzel a névvel. Az első Magyar Szem
lét 1882-ben indította meg havi közlőnyként, az azonban nem volt hosszú életű.

Rudnyánszky a következőkben fogalmazza meg "Zászlóbontás" című be
vezető vezéroíkkében lapja cédkitüzéseíé és feladatait: "Esztendők óta kísérle
tek történtek egy katolikus szépírodalmí újság megalakítására. Engem e kísér
letek meddősége nem riasztott vissza, mert tudom, érzem azt, hogy egy ilyen
lapra ma égető szükség van. Szükséges a katolikus családoknak olyan lapot
adni, amely a katolikus vallás magaslatán és a magyar írodalom színvonalán
álljon ... Szükséges a katolikus írói tehetségeknek oly lap, amely irányt mutas
son, vezéreszmékkel világítson, a lappangó erőket működésre serkentse, az
az újabb tehetségeket egy zászló alá.gyűjtse s a magyar katolíkus irodalomnak
nemzeti színt, életet igyekezzék adni... Senkit vallásáért meg nem támadok,
de szeretern a magamét ... A nemzetiségi szétválasztó harcok sorában, midőn

mánden nemzet külön áll, midőn a népek nemzetíségük színeível föswtt korlá
tokat állítanak egymás közé - hiszem és vallom, hogy egyedül a katolicizmus
van hivatva az emberiséget összetartani. a népeket egymással egybekapcsolni.
A katolicizmus a béke szívárványa a nemzetiségi viharok felhői fölött."

Rudnyánszky míndőssze két hónapig szerkesztette és adta ki egyedül a
lapot. A Magyar Szemle 1889. február 30-i száma bejelenti, hogy egyesül a
Magyar Hungária című lappal, amelynek Kaczvinszky Lajos a szerkesztője és
kiadója. Az egyesülés után továbbra is Magyar Szetnle címen jelenik meg, fő

szerkesztője is Rudnyánsz:ky Gyula marad, de a ikiadást Kaczvinsz!ky Lajos
veszí át.-
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Az új kíadó kezdetben és látszadra nem szólt bele a lap szerkesztésébe,
Rudnyánszky népes költő és PrÓ7JaírÓ gárdát toborzott lapja köré, és merész
szerkesztöí vonalvezetésével országszerte olvasott sajtóorgánummá fejlesztette
ki kezdeményezését. Munkatársai soráiban olyan kölltők nevét olvashatjuk, mint
Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Koroda Pál, Gáspár Imre, Dengi János, Da1
mady Győző, Jakab Ferenc, JaJkab Ödön, Lauka Gusztáv, Lévay Mihály, Pa
lágyi LajOlS,Prém József, Radó Antal, Sárosy Arpád, Somlyó Sándor, Várady
Antal, az idősebb nemzedékből a szabadságharc csatatereit megjárt veszprémi

. pappoéta. Kemenes Ferenc. Prózaí:rók: Andor J ózsef (többnyire Cyprián né-
ven írt), Bársony István, Erdélyi Gyula, Kincs István, Rákosi Viktor, Soly
mossy Sándor, Sziklay János, 'I'arczai György, Tolnai Lajos, Torkos László.

Bármennyire ís azzal kezdte Rudnyánszky zászlóbontó cíkkét, hogy a ka
tolíkus családok asztdára kíván lapot adni, nem akart megmaradni az addig
katolíkus családi lapok hirbbuzgalmi színvonalán. A Magyar Szemle írásaiban
kezdettől fogva erős, helyenkénrt éles bíráló hang jelent meg és érvényesült,
elsősorban természetszerűen a Iap irodalmi állásfoglalásaiban, kdtikáiban és
a Hétről-hétre című tárcarovatában, amelyben munkatársai a korabeli közélet
és társadalrns élet heti eseményeit, kérdéseit vették tollhegyre.

Rudnyánszky riem is a maga egyéni vállalkozásának tekintette a lapot - s
ebben rejlik a Magyar Szemle egyik irodalomtörténeti jelentősége - hanern
azon irodalmi csoportosulás szócsövének, amelynek rajta kívül Reviczky Gyula,
Komjáthy Jenő, Koroda Pál, Gáspár Imre és Dengí János volúak a tagjai.
A társaság ugyanúgy az egész magyar irodalom megújításat tűzte ki maga elé
célul, mint Kiss József és fegyverbarátai. Nemzedéld öntudatukról, szándé
kaikról igen érdekes megnyilatkozásokat találni a lap hasábjain. "Kik voltak
az új nemzedék Sturm und Drang korszakában az irodalmi érántkezés barát
ságával ősszekötött fiatal irók? - ;jjeszi fel a kérdést az egyik szerkesztői üze
net. - Íme: Reviczky Gyula, Dengi János, Karoda Pál, Gáspár Imre, Kom
játhy Jenő és Rudnyánszky Gyula. Ez a hat úgynevezett ,titán' együtt indult
a parnasszus felé, abban a szent hitben, hogy a múzsák hegyére nem felmászni,
oda fel kell röpülni." (1889. évf. 31. sz.) Egy másik vallomás: "Reviczky, Ko
roda, Komjáthy, Gáspár, mindnyájan a felvidéki dzsentri gyermekei s fel
lépésük előtt szorgalmasan leveleztek, bírálgatták, buzdították egymást és így
- ha nem is klikket, mégis külön csoportot képeztek az irodalomban." (1901.
évf.). Még jellemzőbb a példa: "TagadhatatlHn, hogy amint volt a magyar
irodalomban magyar testörök csoportja, debreceni kör, volt Reviczky féle
nemzedék (Gáspár Imre, Rudnyánszky GyuLa, Koroda Pál) az egyszerre fel
lépett, kivétel nélikül a felvidéki vármegyék dzserntrijéből eredett poétákkal,
akik egy felvidéki magyar poéta csoportot alkotnak." (1895. szept. 1.).

A "szorgalmas levelezésből", amelyet az egyik fenti idézet említ, a lap két
levelet közöl. Míndkettőt a fiatal Reviczky írta az ugyancsak fiatal Rudnyánsz
kyhoz. "Az én meggyőződésem is - írja Reviczky -,-- többek közt - hogy mí,
s nemcsak ketten-hárman, új korszakot alkotunk a magyar irodalomban. Mi
leszünk az új erények, új bűnök hirdetői! Hogy kik .lesznek a mozgalom élén,
még mcst nem lehet megjövendölní, de azok, akik megfigyelik a kort, érzik,
hogy vihar van keletkezőben. S vihar alkalmával a kisebb aeolhárfák is két
szeres erővel zendülnek meg. - Gyulai Pál, tudom, megpukkadna mérgében,
ha ·tudná, hogy mi néhányan (Abrányí, Gáspár, Kiss, Karoda s mint látom,
Ön is) mily bÜSlZ!ke ibizalommal figyeljük meg kortársaink törekvéseit.

Költészetünk apálya-dagálya körülbelül így jellemezhető:

Csokonai l Katona Arany Tóth Kálmán Vajda
Berzsenyi r Vörösmarty Petőfi Madách Kemény

s így lefelé manet Szász Károlyi,g, Komócsyig. Az új nemzedék megint dagályt
jelent. Hol éri a hullámverés legmagasabb pontját, ki rnondhatná meg előre?"



A lapban igen határozott formában jelentkezik a "felvidéki poétaí kör"
ellenszenve Gyulai és a "Tudományos Akadémia hangadói" ellen, akiket egy
szerűen kJJikknek, "a nagy mogulok páholyának" neveznek, "amely kissé meg
csappant tekintéllyel, ám fennhordott órral és tagadhatatlanul még míndig
nagy befolyással képvíselí hivatalosan a magyar irodalmat". A lap a "nagy
mogulok" vagy az "irocLa:lom Rák Bendéi" között Szilágyit, Thalyt, míndenek
előtt Gyulai Pált; emlegeti, "aki Kemény Zsígmondon, Aranyon és önmagán
kívül írót Magyarországon nem ismer", nem kevésbé Szász Károlyt, akinek
felrója, hogy ,,senki annyi aranyat pályadíjakhan el nem visz -rnint ő".

A keményhangú bírálatok írój1aa poétaí kőr ama tagja, akivel szemben
a legfőbb adóssága van irodalomtörténeti. kutatásunknak: Dengí János. (1853
ban született, a pesti egyetemen tanári oklevelet szerzett. Több kitűnő tan
könyv szerzője, később tanfelügyelő lett.) Nem csupán finom hangú poéta,
hanem élesszemű, jó tollú kritíkus. Az első évfolyamokban elsősorban a sajáct
nevével, vagy P. LaurentilZ-s álnévvel jelzett írásai jelentik a lap irodalom
politikai irányvonalát.

Pintér Jenő irodalom története erről annyit jegyez fel, hogy "az Akadé
miával ésa Kisfaludy Társasággal szemben a Magyar Szemle ellenséges állás
pontot foglalt el". A lap írásaibólaz derül ki, hogy nem csupán a két említett
in tézményt krítízálta, és kritikája több "ell,enséges álláspontnál"; a magyar
és a katolikus szellemi élet súlyos betegségeinek elvi alapon történő feltárása.

Megmondja a véleményét a parlamentnek is. "A képviselőház szájtátva
hallgatta, mikor az egyik szerkesztő-képvíselő irodalmi kérdésekről kezdett
tárgyalni - írja az egyik szerkesztőí üzenet. - Mert irodalmi műveltsége,

irodalmi stílusa, egyetlen politikusunknak sincsen. E tekintetben egy vidéki
novellaíró sokkal magasabban áll, mint Tisza Kálmán. Hát még báró Fehér
váry! Ez úgy beszél a képviselőkkel, míntha csupa káplárole volnának. S az a
tulajdonsága, hogy mdndenkinek azt vágja oda: ,az úrtól nem tanulok!' De
ugyan kitől tanul hát?" (1889. évf.)

A Nemzeti Kaszínót igy bírálja: "Minden évben egyszer a Nemzeti Ka
szinó, a Iegkiválóob magyar társas egylet rtagja,i egy napot szentelnek alapító
juk, a nagy Széchenyi István emlékére. A Széohenyi billikomot színültig töltik
borral és azt pohárköszöntőbena Nemzeti Kaszinó egyik kitűnősége beszéd ke
retében kiüríti annak szentesítésére, hogy Széchenyi hagyományai virulnak,
szelleme él a Nemzeti Kaszinóban is ... Csak aza bökkenő, hogyenneik a szel-,
lernnek az ápolásáért a Nemzeti Kaszinó keveset rtesz."

3, ami legfontosabib számunkra, igen határozott kritikával fordul a lap a
magyar katolikus társadalom ésa magyar katolíkus irodalmi éleLtényezői és
intézményei felé is. "Mi.t is csináltunk a Szent István Társulat irodalmi osztá
lyából? - teszí fel a kérdést P. Laurentius A katolikus világi irók című cikké
ben (1889.). - Egy erősen papi .írodalmi' aeropagot, amelynek az irodalmi
életre semminemű hatása nincs, s amelyről a benne szereplőkön IS papi tagjain
kívül senki sem tud."

"Ne áltassuk magunkat - folytatja bírálatát a Katolikus Szemle eimére
- nem a katolikus közönség közőnyős, hanem mi, mert nem törődünk vele,
ezeparalt irányunkkal kizárjuk a magunk köréból, s míndössze annyit teszünk
érdekében, hogy vallástalansággal . vádoljuk szakadatlanul... Exclusiv mun
kásságunk elidegeníta tőlünk, s mi társulataínkkal, folyóiratainkkal maradunk
magunknak, félszeg felfogást alkotva irodalomról, íróról. Csak ilyen exclusiv
egyoldalúság eredményezi, hogy beszélünk katolikus irókról és költökröl, ki
ket a közönség s maga az irodalom nem ismer, hogy exclusiv kritikánkkal
csinálunk furcsa nagyságokat, akik magukat íróknaik tartják, holott az iro
dalom tudomást se vesz róluk, hogy akad közöttük, ki önmagáról hirdeti elő

fizetési felhívásaiban .általánoean elismert tehetséget és sikereit az írodalom
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terén' s több efféle naivságot, mely mínd csak arra való, hogy a katolíkus iro
dalmat tekintélyre ne emelje."

" ... A Katolikus Hetilaptól kezdve a Reményig - folytatja P. Laurentius
akkord katohkus irodalmi életünk krirtlikáját - megbukott mánden kezdemé
nyezés. Mutass nekem az eddJigli katolíkus lapok szárnyai alatt nőtt költőt,

beszélyírót, esztétikus stb. akii mint író irodalmunkhan számot tesz. A Magyar
Allam versírói közöbt egyetlen köLtő sincs. Nincs szárnyalásuk. nincsenek esz
méik . . .Szárazok és köznapiak, mondanívalójuk nem lelkükből, hanem szá
jukiból jő ki. S amí az írodalmd számottevésnek legnagyobb ellensége: rend
kivül egyoldalúak. Megtagadják magukban az embert, elfojtanak magukban
minden érzést, amely csak kiissé is ,világias', mintha a zárda szerzetese s a
falu plébánosa nem éppen úgy ember volna, mínt a többi halandó. Mintlha
mínd csak azért írna, hogy püspöke előnt bemutassa: mily vallásos ..." .

A WI1:Ja, amelyet P. Laurentius a Magyar Szemle hasábjain elíndított, a hit
buzgalmi keretekből kiemelkedő önálló és öntörvényű modern magyar kato
líkus írodalomért folyik. "Mi a katolíkus költők és írók feladata? - teszi fel
a kérdést a kor katolikus napilapja, ra Magyar Allam felé - Az emberi élet
viszonyatit megaranyozni a vallásos ihlet tényeivel. Nem paptársaknak írni,
akik éppen olyan vallásosak, mint ők, hanem a nagyközönségnek."

"Kik a katolikus sajtó olvasói? Papok és újra papok. Mi az oIka? Határo
zottan a katolikus sajtó egyoldalúsága, amely a közművelődés mai kívánalmai
nak nem tud megfelelnd, elzárkózik a Jézus Szentséges Szíve és a Rózsa gyöngy
füzérek közé."

"Ki az oka li katolíkus irodalom hiányának? Tisztán a katolíkus sajtó,
amely nem mer (mert tudna) szabadabb szárnyalást venni, s Íróinak is szár
nyát .SZleg!l, s míndezek folytán közönséget sem bír teremteni ..." (P. Lauren
tius: Kritikai levelek a szerkesztőhöz. 1889. febr. 17. sz.).

Nem csoda, hogy a katolikus társadalom konzervatív része meglehetősen

tartózkodva fogadta a Magyar Szemle jelentkezését és felháborodva fogadta
a feléje irányuló bírálatot. A Magyar Allam fenyégetően állapította meg, hogy
Rudnyánszky ezzel a szerkesztési irányvonallal "lapja fennállását kockáztatja".

A lap fennmaradt, azoniban Rudnyánsziky hamarosan megvá1t tőle. 1890
tavaszától kezdve fokozatosan háttérbe vonul. A szeptember 21-i számban a
következő bejelentés olvasható a kiadó tollából: "Folyó év június l-től, ami
kocis a Magyar Szemle előbbi szerkesztője különböző okok miatt kénytelenítve
látta magác, hogy lapunk szerkesztőségéből kilépjen, egészen a mai napig a
ezerkesztést Kaczvinszky Lajos, a kiadó végezte. Mint a figyelmes olvasó ész
revehette, ő a legjelesebb költőket és írókat nyerve meg munkatársakul, ezál
tal a Magyar Szemlét oly magas szintájraemelte, hogy az jelenleg bátran a
legjobb szépirodalrni lapok közé sorolható. A mai naptól a kiadó mint főszer

kesztő fog szerepeíni, míg a felelős szerkesztést irodalmi köreinkiben előnyösen

ismert és kipróbált munkarbársunk, Kaposi József veszi át, kine!k a Magyar
Szem,lében napvilágot látott számos dolgozatal olvasóinknál osztatlan tetszésre
találtak ... A Magyar Szemle továbbra isa megkezdett úton fog haladni ...
Az elismerés, amelyben lapunkat az előkelő írói körök részesítik, jövőre is
biztosítja számunkra a legjobb nevű irók közreműködését."

Melyek lehettek azok a "különböző okok", amelyek miatt Rudnyánszky
kilépett a szerkesZl!Jőség kötelékéből, nem derül ki 'a lapbó1. Szerkesztőí üzene
telben hónapokkal elöbb vbetegségéről panaszkodik. Ez évben halt meg édes
anyja is. Lendületéneiköss2Jeroppanásához valószínű hozzájárult a "felviidéki
poéta kör" vezetőegyéníségéaek, Reviczky Gyulának 1889-ben bekövetkezett
halála is, amelyet, riliint a Magyar Szemlében megjelent utolsó verse is tanú
sítja, keresztény módon fogadott. A lap a maga halottjaként búcsúztatta el.

Rudnyánszkyt egyre sulyosabb anyagi nehézségeik is gyötrik. Miután ra
laptól megválik, Amerikába menekül előlük. Végzete ott is üldözi: megvakuL
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Felesége vezeti ham a tehetetlen embert. Hátralévő éveit míndenkítől elfe
ledve, nyomortban éli le.

Ellentmondásokkal teli nyugtalan egyéniség. A Iegújabb irodalomtörténet
például eroteljesen bítráilja, ugyanakkor a magyar szeeialista irodalom előz

ményei között is számontantja. Nyugtalansága adta meg a lendületet annak a
hetilapnak, amely körül az uj magyar katolíkus irodalom íróinak és közőnsé

genek első tábora kialakult.

'* * *

A Magyar Szemle életének leghosszabb, 1890 derekától 1905 végéig tartó
szakasza. Kaczvinszky Lajos és Kaposi;Józ'>ef nevéhez fűződik.

Krúdy Gyula színesen jellemzi őket emlitett visszaemlékezésében. Az előb

bit enyhe irónáával : "Lovag Kaczvrinszk:y egykukkot sem tudott magyarul, hát
magyar lapkiadó volt. Jóságos, kövér ember volt, aki katonásan bánt az irók
kal, .de csak azért, hogy a kabátját el ne vigyék ... Gyanakodva ült antik, mú
zeumba való bútorai közöte - mándig nagyon gyanakodott addig, amíg az író
elő nem adta kérését, Szirrte megkönnyebbülten lélegzett fel, amilkor kiderült,
hogy csak pénzről van szó - mindig pénzről. Körülbelül olyan összeget fize
tett 'egy versért, elbeszélésért vagy tanulmányért. amilyen honoráríumot ma
napság a legnagyobb újságok sle engedneik meg maguknak: öt forintot, még
pedig míndíg vadonatúj bankóban, mántha a házban valahol valamely bankó
jegysajtója lenne ... Ennelk a jó lengyel lovagnak katoliikus rajongása vólt az
okozója annak, hogy sok fiatal írá megmaradhatott pályáján, nem kellett neki
a rajongás útját elhagynia, hogy könnyebb és biztosabb ösvényre térjen."

"Az új utcai ház rózsafás kertjéneik másik részében tartózkodott a Magyar
Szemle szerkesztője, Kaposi József doktor, >aki valaha püspök is lehetett volna,
ha nem hagyja el az egyházi pályát. Aki akkoriban még komoly, ünnepélyes,
fiatal katolíkus pap volt, aki a legszerényebb írócskát is olyan reverencíával
fogadta szeTkeszrtői irodájában, míntha egy akadémikus jött volna 'hozzá láto
gatóba. Sok rnindenféle szerkesztővel voJ.t dolgom azóta életemben, de ezt a
kedves, okos, megértő fiatalembert sohasern felejtem el. Nem volt több hu
szonhat eszItendősnél,amikormár öregebb íróbécsík fordultak hozzá olyan bi
zalommal, mínt apjukhoz. Az öreg Gáspár Imre, TOTkos László, Vértesi Arnold
- bizalmasan megbeszélték vele irodalmi terveíket, legközelebbi rnunkáíkat,
reményeiket és csüggedéseiiket... A fdatal íróknak meg valóságos mentoruk
volt ez a fiatal pap, >együtt olvasta velük műveiket, javított és tanácsokat adott,
oktatott és biztatott: egyike volt azoknak a régi vágású szerkesztőknek, akik
vaiahaegész írói generációkat neveltek fel, óraszámra elbíbelődöttegy verssel,
beszéllyel, ha valamit talált benne, ami neki megtetszett. Kikérdezte az írókat
családi viszonyaik felől, sőt elment utánuk a józsefvárosi korcsmákiba is, ha
valamelyikben a fiatal korban olyanárrtJalmas korhelykedésí hajlamot fede
zett fel ... Pénzt gyűjtött a főpapok és főurak körében, hogy a fiatal magyar
írók munkáit könnyebben kiadhassa. A könyvgyűjtők előtt emlékezetesek azok
a szép, nobílís könyvek, amelyeket Kaposi József adott ki ...".

Krúdy azzai a sóhajnak beíllö megállapítással zárja a Magyar Szemle ve
zetőinek jellemzését: "Igy nevelték akkoriban a katolikus írókat ..."

Kaposinak valóban ez jelentette egyik legnagyobb gondját, A felvidéki
poétai kÖT tagjai egymás után dőltek kIi.. Reviczky után Komjáthy Jenőt

vitte el a korai halál, laz "eszmék csüggetegét", ahogy Reviczky nevezte, Kom
játhy Rudnyánseky kiválása után is megmaradt a lap munkatársának. Utolsó
éveiben úgyszólván csak ~tt jelenitek meg -verseí. Dengi.János és Kaposi. József
révén tartja fenn egyre gyérülő kapasolatalit szencí magányéból a pesti ko
dalani élettel. Dengí rendezi sajtó alá utolsó verskötetét. Kaposi igyeksziÍk őt

is bevinni a pesti !katolikus társadalomba, a Katolikus KÖTbe, amel~ Krúdy
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a pesti irodalmi élet főrendiházának nevezett. Mikor a már nagybeteg költő

nem merte vállalni a személyes fellépést, Kaposi olvasta fel helyette verseit.
Amíkor verseskönyve ikocreMúrájéÍiI1a feljön Pestre és itt váratlanul elragadja
a halál, Dengli János búcsúztatja el a lap munkatársaként és a felvidéki poétaí
kör tagjatként. Mint bízalmas jóbarát, Komjáthy egyéniségének és lelkének
pontos ismeretéiben írnabta meg róla irodalomtörténeti szempontból el nem
hanyagolható jelentőségű búcsúztatójábari: "A végtelen szenvedély, amely lel
kében Lakozott, az emésztette fel organízmusát."

Dengí J án00 Kaposi szerkesztőségének első éveiben még tevékenyeri vett
részt a lap életéiben és irányításában. Egymás után kőzli harcias támadásait a
magyar szellemi élet betegségei, főként a klikkszellem ésa protekció ellen.
Komjáthy halála után egyre ritkáJbba.n jelentkezik, úgy látszik, teljesen lekö
tik szskmai elfoglaltságad.

A felvídéki poéták közül a kör legszerényebb képességű tagja, Gáspár
Imre marad legtovább - 1905-íg - a lap munkatársa, alkalmi verseivel, eléggé
nyers hangú elvi cikkeivel és bírálataival. Koroda Pál szép verseivel talál
kezhatunk a későbbi évfolyamokban is, de jóval ritkábbari.

Szinte haláláig (1902) kitart a Magyar Szemle mellett a kor nagy magá
nyos prózaírója, Tolnai bajos is. A lapban közölt regényeiből, elbeszéléseíből,

életképeiből ugyanaz a kálvinian szigorú szellem árad, amely szembefordította
a marosvásárhelyi református eklézsia helyi hatalmasságaival.

Az első évfolyamok munkatársai közül azonban csak kevesen bírják a
század végéig: Lévay Mihály, Andor József, Kincs István, Sziklai János, Tarczai
György. De Kaposi azzal a szívós, szervező és nevelő munkával, amit Krúdy
jellemez, meg tudta oldani a nemzedékváltás nehéz feladatát. Egész sor új'
munkatárs jelendk meg a lapban másfél évtizedes szerkesztösége során. Köl
tők: Derkovács Miklós, ,György Oszkár, Gyürki Ödön, Radács Agoston, Hutakár
Lipót, Kiss Menyhért, Láng Jenő, Paksy Gusztáv, Pátyi István, Sántha Ká
roly, Simon Miklós, Szepessy László, B. Takáts Lajos, Városy Gyula. Elbeszé
lök: Bodor Elek, Buttner Júlia, Danka István, Demény Dezső, Erdélyi Károly,
Földes Anna, Jósika Gyula. S hogyalegismertebbé vált neveket hagyjuk a
végére : Krúdy Gyula, Prohászka Ottokár, Kárpáti Aurél, Juhász Gyula, Kosz
tolányi Dezső és Hevesi Sándor.

Krúdy egészen fiatalon került a lap munkatársai közé. Első elbeszélései
1895-ben, tizenhét esztendős korában jelentek meg a Magyar Szemle hasáb
jain, az utolsó 1900 végén. Van olyan esztendő, hogy egy kis kötet kitelnék itt
közölt írásaiból. A lap szerkesztői és kritikusai nagy reménnyel a magyar iro
dalom ígéreteként tartják számon, "aki ismeretlen íróból aránylag rövid idő

aklitt s mondhatjuk, minden protekció és összeköttetés nélkül vált keresett és
jól honorált íróvá." (Ifjak a szerkesetöségekben, 1898. jún. 12. 8Z.). Ugyanakkor
aggódnak érte és bíl1áljáik. "Sötét,en árnyalt színezését, rnéla hangulatait sze
reti a közönség, mélabús történetei tele vannak költészettel, s egy búsongó
dal hatását 'keltik a szívben. Utánzás, őnismétlés, laza 'koncepciók és inkorrekt
lél,eikibarn rajzok vannak a mérIeg másik serpenyöjében, ami a sokat író, ihle
tettségükön is felül termelő fiatal tehetségeknek - még leszoktatható - hi
bájuk. (A. magyar irodalom történetéhez című tanulmánysorozat, XXI. rész.)
"A víg ember bús meséi" megjelenésekor a bíráló egész sor hibát vet Krúdy
szemére: egyhangú, ismétli önmagát, másokat utánoz, figyelmezteta az írót:
"kimerülés lesz a vége", "ám ha idejekorán észbekap, többet tanul, mint
arnennyit szerepel, egy-két év múlva helyreáll a kissé megbillent mérleg."
(1900. évf. 180. old.)

A lapból nem derül ki, miéritűnt el a Magyar Szemle hasábjairól Krúdy
neve 1900~tól kezdve. Abból a meghatottságból és szeretetbőlvamellyelkésőbb

visszaemlékezik a Magyar Szemle szenkesztőire, nem az látszik, hogy a birá
latokért megsértődött volna.
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Érdemes megemlíteni, hogy a lapban megjelent utolsó írásai más arcát
mutatják, nem a mélahangulatok lírikusát, hanem az élesszemű rípootert, a
kor társadalmi kérdéseit látó és értő publioistát, Legutolsó írása, A huncut
paraszt huncutkodásairól erőteljes szépírói . színvonalú riport a szabolcsi pa
rasztnyugtalanságokról, egyúttal tökéletes arckép a magyar parasztforradal
márról.

Prohászka a Magyar Szemlében adta közre egyik legszebb írását, A21 on
davai vámost (1894). A Lap fennállásának tizedik évfordulóján megjelent Ma
gyar Szemle EmlékalbumÚiban (1898) [S ugyanilyen szépirodalmi igényű írás
sal teszi le névjegyét. Az' élet költészete című munkájából az élet és a társada
lom :nagy kérdésein töprengő Prohászka tekint felénk.

A lap vezetői és ikdtikusai is elsősorban a szépírót . látták és méltatták
Prohászkában. A Diadalmás világnézet megjelenésekor a Magyal' Szemle kri
tikusa leplezetlenül bírálja az apologéta Prohászkát, Megállapítja, hogy szug
gesztív hanggal, a dikció ragyogó szépségével, a nagyszabású képzelet szín
pompás játékával "hirtetlenböl hívöt, a kételkedőből indulatos keresményt, két
ségbeesettből földöntúli reményben megerősödöttet még nem csinálhatni ...
A könyv külső struktúrájában még megvan a bizonyító érvelés formája, de
mínden egyes fejezetében a logikus felépítést annyi poézis takarja, hogy azok
inkább hatnak szépségükkel, mint belső igazságuk súlyával, inkább lelkesítők,
mint meggyőzőek." t1904. évf.).

Juhász Gyula neve Kaposi szerkesztöségének vége felé, 1903-1905 között
jelenik meg a Magyar Szemlében egy tucatnyi vers alatt. Ugyancsak költő

ként jelentkezik a Lapban Kárpáti Aurél is. Az 1905-ös évfolyam tizenkét csi
szolt formájú és fiatalos világfájdalommal teli verset őrzi. Ugyanebben az esz
tendőben közöl a lap verset Kosztolányi Dezsőtől is. A Haragszik az Isten nem
sokat árul el a későbbt stílusmüvészből.

Kaposi munkája nem merült ki írók toborzásában és nevelésében. Sokat
tett a magyar katolíkus olvasóközönség ízlésének, látókörének fejlesztéséért, a
magyar katolikus irodalom fogalmának és eszményeiinek tisztázásáért is. Ehhez
olyan munkatársakat tudott rnozgósítani, mint Dengí János, Madarász Flóris,
Hevesi Sándor. Hosszú fejezetet lehetne megtölteni fogalomtisztázó tanulmá
nyaik, cikkeik ismertetésével. A nemzetköziség és magyarság, a magas és a
népi irodalom, a magyarság és katolicizmus viszonyának kérdéseit a maguk
korához viszonyítva magasrendű és egyetemes nézőpontból szemlélik.

Küzdenek mindennemű irodalmi egyoldalúság ellen. "A modern magyar
Írónak nem lehet más feladata, mint lehetőleg hozzáférni és fölemészteni az
idegen irodalmak produktumát, ennek mint eszköznek és módnak a segítségé
vel a tudományát szaporítani, gondolkodását szélesbiteni és mélyíteni és az
ekként nyert anyagot eredeti nemzeti szellemben feldolgozni." (Dengi János:
Nemzeti szellem, 1895.) .

"ATany nem irt kétféleképpen, népiesen és művészíesen, Nála ez a mód
teljesen egybeesett, a népies forma és hang a költői művészet legmagasabb
követelményeivel a legzavartalanabb, legtisztább összhangban egyesült, mert
hiszen maga hirdette, hogy 'a legfensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető

alakban akarja előadni. Manapság e tekintetben bizonyos különválást tapasz
talunk. A népiességert a mai irodalmunk úgy értelmezi, hogy ez ft művészíes

ségnek bizonyos fokáról lemond. Míg a szoros értelemben vett müköltő a nép
beszédét utánozza, de az affektálás e téren megteremtette az erőltetett, a stili
zált népnyelvet, amelyhez a magyar népnek sernmd köze." (Madarász Flóris:
Nemzeti irodalmunk a XX. század elején. 1903.)

Hevesi Sándor a lap 1905-ös évfolyamában egész cikksorozatban veszi fel
a harcot a provincializmus és sovinizmus ellen, és a tisztultabb, magasabbrendű
magyar szellemi életért. "A sovinízmus köpenye minálunk a lustatság és a
rosszhiszeműség takarója. Magyarország tudjon produkálni értékeket vitéz-
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kötés nélkül is." (A .so12inizmus és kultúra.) Szellemes érvekkel támadja a
purízmust. A magyar nép, - mondja - a parasztság nem purista. "A jelen
ség pokoli humora, hogy eze'kaz Irodalmárok homlokegyenest ellenkezőjét

művelik annak, amit a magyar paraszt évszázadok óta következetesen csinál."
(A magyar nyelv kultúrája.)

A lap több cikksorozabban adott teljes áttekintést kora magyar szellemi
törekvéseiről, szépírodafmáról, hLrlapilrodalmáról, színházi, zenei és képzőmű

vészéti életéről. Egyik-másik értékes forrás az egyetemes magyar írodalom
történet számára is. A magyar irodalom történe tehez című sorozat XIV. résre
például meglehetősen polgári és konzervatív szemlélettel ugyan, de alapos át
tekintést ad a magyar szocíalísta irodalom kezdeteiről.

Amennyire megfigyelhető a laphan modernebb és haladöbb felfogás kere
sése irodalmi vonetkozásokban, annyira nem mondható ez róla a társadalmi,
közéleti kérdéseik vonatkozásában. E téren a legellentétesebb. álláspontok érvé
nyesülnek benne szinte egymás mellett. Semmi esetre se progresszív, még ke
vésbé forradalmi orgánum, heti tárcáíban reverenciával tárgyalja a felső tíz
ezer életének eseményeit, kritdzálja és támadja a liberáilis sajtót és a szociál
demokrata pártot, ugyanakkor például a nagy postás sztrájk idején (1895 jú
niusában) igen határozottan foglal állást a sztrájkoló postasok mellett, Fellebb
valóikat és a rendőrségei vádolja, hagy a dolgok odáig fejlődtek. A szentpé
tervári februári forradalom kapcsán is a munkásokat pártolja a cárral. külö
nösen pedig tanécsadóíval, a főhercegekkel szemben,

A nemzetiségi kérdésben se tudott felülemelkedni kora magyar átlagpol
gárának gondolkodási szintjén. Szerkesztői és munkatársaí nem látják a nem
zetiségi mozgalmak [elentőségét, nem érzik meg, hogy a magyar társadalom
létérdeke új magataxrtást kívánna.

Az antiszimetizrnus kérdésében is megosztott és -változó a lap magatartása.
A tehetség előtt meghajol. Vámbéryről, Falk Mikswról rokonszenves méltatá
sokat közöl, Az egyházpolitikai harcok éveiben kiélesedák a hangja, Az a faj
tájú antiszemitizmus azonban, amely végül is a második világháború ember
telenségeihez vezetett, egy pillanatra se jelenik meg írásaiban. Sőt, a faji gyü
lOtl$:ödffit; a vérmítoszt a leghatározottabban elutasítja,

\ Kaczvinszky Lajos és Kaposi József a lap 1905. december 25-i számában
búcsúzott el olvasóitól. "Több mint három Iusatrumon át szerkesztettük a
Magyar Szemlét, és ma megilletödötten bú csúzunk úgy kedves Iapunktól, rnint
munkátársainktól és mélyen tisztelt olvasóközönségünktől.Küzdöttünk lanka
datlanul, sok tekintetben az alapozás mumkáját végezve a magyar katolikus
szépírodalom jövőjéért. Lassan, lassan egészen új nemzedék támadt a katolikus
belletrisztika tevén: tehetséges költők, elbeszélők és kritikusok. Legtöbb kö
zülük ma már bizton halad elme a dicsőség útján."

A szerkesztök !izz,Jl indokolják elhatározásukat, hogy "az utóbbi évek fo
lyamán mind sürgetőbben fejeződött ki az óhaj, hogy lapunkban a szöveg
mellé képeket is adjunk. Mi is régóta éreztük és érezzük az Illusztrált magyar
l1.\:atolikus szépirodalmá folyóirat hiányát, A Magyar Szemle ilyen írányú átala
kitésára azonban deresedő fővel magunk már nem voltunk hajlandók vállal
kozni. ElhatároztUJk, hagy a terhet, amelyet eddig jó kedvvel hordoztunk, fiata
labb és pihentebb vállakra tesszük."

* * *
A fiatalabb és pihentebb váll Gergely Józsefé volt, akit a két búCISIÚ:W

szerkesztő melegenaz olvasák jóindulatáiba ajánlott. Az ő nevéhez fűződik a
Magyar Szemle történetének .legrövidebb, de talán legszebb szakasza. A nem
egészen egy esetendő alatt megjelent számairól valóban el lehet mondani
Krúdy megállapítását: ilyen színvonalú katolikus szépirodalmi lap még nem
volt előtte.
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A lap külsőleg...belsőleg teljesen megújhodott. Fonnája, kiállítása szeeesz
szíós díszítéseível együtt is a legszebb magyar lapok közés sorolható, amelyek
eddig megjelentek.

Ez peT'SZ€ önmagában még nem jelentett vo1na emelkedést. Többet mond,
hogy irányvonalát olyan tollforgatók dtiktálták, mínt Márkus László, Hevesi.
Sándor és Kosmalárnyrl. Dezső. Az első Marsyas, a második Hetes, a harmadék
Lehotai áínévvel frta a lap szellemes és színvonalas vezércikkeít. Könyvkriti
kai, színJházi, képzőművészeti rovatait Fü1ep Lajos, Fíeber Henrik és Cholnoky
Viktor, Birkas Géza és Harsányi Kálmán látták el anyaggal. Különösen ma
gas színvonalúak és szellemesek voltak a lap képzőművészeti cikkei. Fteber
Henrik Bumm! Vagy ki tette ezt óh című "képzőművészeti kalandregIéInye" a
"legszellemesebb szatírn, amit a szép magyar főváros építészeti stílustalanságaí
ról írtak.

Megváltozott a lap tárcasorozatának, heti társadalmi krónilkájának érdek
lődési köre és hangja is. EJrtűn[k belőle az ünnepélyes és hódolattal teli hang,
amellyel az udvar érkezéseíről, főúri esküvőkről. magasrangú egyháziak és vi
lágiak kinevezéséről. vagy haláláról számoltak be régebben a iap tárcaíróí.
Könnyed modorban, nem egyszer mulatságosan szólnak a hét Iegfontosabb
eseményéről. A Szerkesztői üzenetek róvatát ismét az az elevenség teszi érde
kessé, amely Rudnyánszky idejében jellemezte.

Kosztolányi nem csupán publicistája alapnak, de költője is. Mellette olyan
neveket olvashatni, mint: Babits Mihály, Bodor Aladár, Dutka Ákos, Szép
Ernő, Kárpáti Aurél, Juhász Gyula, Mohácsi Jenő, Endrődi Béla, Palágyi La
jos, Telekes Béla.

Az Új versek megjelenéseikor Adytól öt vers jelent meg a Magyar Szemle
hasábjain ; A vár fehér asszonya, A Hortobágy poétája, A magyar ugaron, Paul
Verlain álma és a Temetés a te'ngeren.

A hozzájuk fűzött méltatásban ezeket írja többek között a névtelen kriti
kus: "Ez a magyarság, amely Bodor Aladár, Juhász Gyula és Koszolanyi Dezső

verseiben is megszólal, teljesen új valami és egy csöppet sem hasonlít Abrá
nyiék retoríkájához, a mcstanában is divatozó hazafias költészethez, amely
százszorosan is elhasznált klisékkel dolgozik. Ez a kultúrszomj as, vergődő,

küszködő magyarság, amely saját magát tépi és szaggatja, mely egyezer éves
lélek sebeivel jár a világban, mely csillogó szemmel néz a kultúrával bő nyugat
felé, de amely Párizs aszfaltján, a breton tengerparton sem tudja elfeledni ma
gamagát, ez az a magyarság, amelyneik nincs többé politikai, hanem csakis
egyéni jellege, ez a magyarság, amelynek Széchenyi lelkéből jutott egy darab
örökségül, ez a kulturálís és főképpen artiszrtikus célokért hevülő magyar
lélek míndössze pár esztendős jelenség, s annyi érték és szépség lakozik benne,
hogy nem lehet elhaladni mellette közömbösen."

A lap prózaíróinak soráoan - Gárdonyit kivéve - nem ékeskednek olyan
nagy nevek, mint költöi gárdajában. Cholnoky László, P. Ábrahám Ernő, Kincs
István, Domokos István legszorgalmasabb elbeszélői. A világrirodalmat olyan
nevek képviselik, mínt Baudelaire, Sully-Prudhomme, Maeterlínck, Leconte
de Lisle, Jules Lamaite, Kipling, Wilde, Bret Harte, Lagerlöf Zelma, Maupas
sant.

Sajnos, a. negyvennégy remekszám, amely Gergely József kiadásában meg
jelent, a MagyaT Szemle végső lobogása. Gergely József - hivatása szerint fő

városi hitoktató - bármennyire lelkes, elszánt egyéniség volt, a lehetetlenre
vállalkozott. Júliustól kezdve támogatót kapott ugyan Szemere György sze
mélyében, azonban így sem bírták az anyagi terheket, amelyeket a magas szín
vonalú lap előállítása [elentett, 1906. november 2-án kénytelenek bejelenteni
Nagyérdemű Olvasóíknak: "Nehéz szivvel vesszük kezünkbe a tollat. Letört
nemes ideálok, szép reménységekkel megindított törekvéseik sírja felett kell
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keserű búcsúzó szavakat ejtenünk. A Magyar Szemle meghalt." A halál okát
egyetlen szóban jelölik meg: "Pénz, pénz, pénz."

"Már egy évvel ezelőtt haldoklott, s a volt kiadó, míután eredmény nélkül
tárgyalt 1Jőbbekkel... be akarta szfu1tetmi. Ekkor ve1Jtük mi át azzal a remény
nyel, hogy belső tartalmát tőlünk telhető legmagasabb színvonalra emelve,
külső megjelenését a művészíes ízlés segítségével átfinomítva, minden lelke
sedésünket a keresztény magyar szellemű kultúra és haladás iT'ánJt belevetve,
sikerülni fog me.gmenteni,sőt, talán naggyá fejleszteni ... Mindent megtettűnk,
anyagi erőnkön túl ..."

Elmondják: az újrainduláskor 940 előfizetőt vettek át, 1500 előfizetővel

kénytelenek megbukrn. Majd így folytatják panaszukat: "Bár a katolikus pap
ság - s ezt kötelességünk kiemelni - nagy elismerésre méltó lelkesedéssel, a
szellemi kultúra igaz szeretetével sietett pártolásunkra. sajnos a világi intel
ligenciának százezrei, pedig beléjük vetettük reményeink horgonyát, közöm
bösen haladtak el meI1lettiink ... Nem voltunk képesek összetoborozni 3000
előfizetőt, már pedig olyan lap,mJint a Magyar Szemle, ennél kisebb kontín
genesel trl.smes úton nem tarthatja fenn magát. Az pedig, hogy közgazdasági
vagy más ismert források csurranó- cseppjei alá nyújtogassuk tenyerünket, nem
volt ízlésünk szerínt való."

SZEDŐ DÉNES VERSEI

CANTICUM SPIRITUALE

Fekete vagy: szép Va,gy,
lesütött a hév· nap.

Szemed napvilágom,
hajad szála hálóm..

Elvonult a t'ad tél,
gerlice búg, rügy kél.

MADONNA

Arca hiányzik.
Csuklya alatt
színe se látszik:
rejtve marad.
Ha megláthatnám
vétektelen
cserébe adnám

SORS

Bekerített kert vagy,
lombod el nem hervad.

Nyísd ki! Hűs az este,
fejem harmat este.

Magad után vonjál,
csókod jobb a bornál.

a jobb szemem.
A mosolyáért
adnám a balt .•.
Sötét a tájék
szerte, kihalt.

Haza mégsem eb:
csillagfény vezet.

Almon fekve vártál.
Tejeddel táplál tál.
Elindultam. Sírtál.
Elterűltem. AlUál.
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KÉT ELBESZÉLÉS
lrta DEAK KAROLY

CAPRICCIO

- Alessandrónak, tisztelettel -

Szitált az eső; Alessandro nézite a romokat. Hogy annakidején Ernesto
csalt, az mostmár bizonyos. Csapzott varjú szállt ela romház fölött, károgott,
mántha sajnálná, hogy idétlen kőhalmaz lett a házból, melyben Alessandro
éveken át élt és alkotott. Ki más csalhatott volna, mint Ernesto? Hiszen a
színész, azon a furcsa éjszakán, púpot képzelt Erneste hátára! - S~ nézite a
romokat. Íme, a munika és a "fegyelem" színhelye: egy óriási lyuk van a szoba
helyén, ahol tizenhét évig dolgoztam.

Kővér postás közeledett a járdán, szuszogva. A lyuk a szoba helyén furcsa
volt, szekatlan és lehangoló, De érthető. Alessandro bólintott, mert ismerte a
folyamatot, melynek eredménye, hogy ma lyuk van ott - üresség, - ahol
tegnap még forma volt, Most látta az asztalt, bőrszéket. a könyveket is. Lé
lekben ott ült, az asztal mellett, Minden összefügg. A postás tis~telgeitt. Elő

ször az idegenek, aztán a bomba. Messze valaki fütyöllt nagyon hangosan.
Az ernber hall egy füttyszót, mínt régen, a karnaki házban. Eljön az idő, mikor
élet és mű összefolyik, elmélyül az emlék, s a regényhősök bekopognak az
ablakon.

Desiderio itt lakott a közelben. Gyémántsugara volt szemének. A lényeget
mégsem tudták elvenni. Az ember ír, úgy védekezik. Lát egy utcát, egy cég
táblát, hall egy emberi hangot, a dómra gondol, a sátorban kotló családra,
Iátja Zsüli nénit, a könyvügynököt is, amint hátán a .Jcultúrával", belepottyan
a kanálisba. A Város messze van. Mint egy nemes ékszer, puhán fekszik az
emlékeik vaittájában. Szitált az eső. A Város kőből épült, de betűből is. Csak
a valóság volt elviselhetetlen. Az emberek f' ha csak tehettek, bántották egy
mást, vagy pedig apró, fülledt örömökben pancsikáltak, Este megititak egy
korsó sört a Fürge Elefántban, közben pletykáztak. Ez volt a "valóság". Soha
nem mertek a lényegről beszélni. Talán azért lettem író, mert a valóság olcsó
volt, érdektelen és közőnséges. Ellene cook a gondolat hűvös, könyörtelenill
tiszta fényével lehetett védekezni, az újra-alkotás szenvedélyével, a szépség
és az arány fegyverével, Topogott: nézte a lyukat. S egy új nemes valóságot
kellett teremteni.

Megint felbukkant a postás. Mint idétlen rovar, bukdácsolt a romok kö
zött. Ernesto apja suszter vold, Sikerült neki "megtisztulni." Valamelyik ke
reke hibázott, mínt ennek az asztalosnak itt, a prófétaszakállunak, aki ma
gához vette fiatal nőrokonát, A kískwtya szerétett idejárni. Forgács. Gyanta
szag. Rég volt ... Még élt Desiderio és Szindbád is. A hajós! ... Ö is itt élt.
Szerette a bort, megteremtett €Igy bűvös világot, aztán átevezett a halhatat
lanságba. Desiderio három évvel túlélte öt. De itt élt Michele is, a fekete em
ber, Dante és a szép formák rajongója, ki olyan sorsra jutott, mínt szent Balázs.

Nézte a romokat; csendesen bólogatott. - Semmim sincs, tehát minden
az enyém. S milyen jó volt tudni, hogy itt él a hajós! Sokat írt, jókedvűen

és pazarolva. Pedig szegény voét; az emberek nem értették a m'űvészetét.

Szítált az eső. Beállt egy fa alá. Milyen fáradt vagyok, gondolta. Csak az
alázat segít. Már nem kérdezem olyan élesen, mint azelőtt, hogy miért nem jó
az embernek a földön? - S vállat vont. - Sötétedik. Mehetek vissza a másik
házba. Huszonnyolc. Ez kettő volt; az most huszonnyolc. S agyermekJkor?
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Nagyon érzékeny voltarn. "Mit cs:ináltatokvelem?" Mosolygott, s a regényre
gondolt, melyben egy halcet grófnő irtózatos erővel mondta ki ezt a kérdést.
Mi mánden épillt fel ezen! ... Talán az egész ifjúság. Most azonban már nem
fáj. Semmd nem fáj már, só ésbors között. Vágyam nincsen, nem félek sem
mítőí és senkitől. Nemsokára meghalok. Sok könyvel: írtam; nekem is sikerült
valamit kimondanom. Jöhet az este. Desiderio azt írta: messze a fálk már inte
nek nekem. Mi jöhet még? Semmi új. Ismerem a bor ízét, a nőket, a szeptem
ber aranyát, s az emberi indulatokat. Lehet, hogy megint bántani fognak.
Vállat vant. Majd elviselem. Csak az emlék kell, semmi más.

Elindult.
Karnak, örök város, kőben és betüben . .. őrizd a titkot.

PRESTü!

Floda * lecsapta a telefont és kiugrott az ajtón, bevágta, hogy csakúgy
csattant, kapkodott a kulccsal, mert nem találta a kulcslyukat, mellé, alá és
fölé dugdosta, mig végre síkerült beillesztenie, - kirántotta, ugrálva rohant
Iefelé a lépcsőn, hármasával, négyesével röpködte át a fokokat, a lépcsőház

ban feldöntött valakit; mint a bomba, vágódott kí az utcára, keresztül a jár
dán, az úttesten, a villamosmegálló irányába, kikérült egy oszlopot és rohant
tovább, átugrott egy babakocsit. - bolond - hallotta félfüllel, de nem törő

dött vele, futott tovább .- látta, hogy a villamos megáll a tábla mellett, erre
úgy száguldott, mint akit üldöznek, fogát csíkorgatta, bajúsza 'vonaglott, szeme
kidülledt, arca felfúvódott, de hiába, mert a villamos már elindult, távolo
dott, Floda rettentő átkokart szórt utána, futtában hátranézett; de nyo
ma sem volt másik kocsinak, káromkodott, elviharzott a megálló előtt,

öklét melléhez szorította, mint a versenyzők, loholt és lihegett,
szíszegve szűrte a levegőt, nemsnézett sem jobbra, sem balra, csak rohant, vé
gig a Csajka utcán, a Borgőz úton, tovább, a Káka tér felé, kikerüli egy rend
őrt, mert meg akarta álfítaní, átcikázott az úttesten, bekanyarodott, most ezen
az oldalon szaladt tovább, mert itt kevesen jártak, .de amint egy cukrászda
előtt száguldott, feldöntött valami kisfiút, hátranézett és látta, hogy egy férfi,
nyilván a gyermek apja, utána ered, - erre mégjobban rákapcsolt, s egy nő,

aki elé bukkant a sarkon, nagyon megijedt eltorzult arcától, talán azt hitte,
valamelyik ház készül leomlani, mert felsikoltott és szaladni kezdett Floda
után, már hárman futottak, - a nő jajgatott és kiabált, ezzel másokra is rá
ijesztett; valami égszakadás-földindulás féle rémület szállta meg az embere
ket, némelyik színtén nekiiramodott, már egyre 'többen futottak, közben hátra
néztek, s minthogy nem láttak semmst, erttől mégjobban megijedtek, s a futás
tól és félelemtől eltorzult arccal, hápogva és szuszogva loholtak Floda mögött,
a szembejövők megtorpantak és izgatottan kérdezősködtek, de minthogy nem
kaptak választ, ŐIk is futni kezdtek, a csoport egyre nőtt, senki nem tudta, míért
szalad, az egyik azért rohant, mert látta, hogy a másik is rohan, s bár futás
közben nem tudtsk beszélni, mégis, egész rejtélyes módon, kűlőnböző rémhírek
terjedtek el, például, hogy földrengés van, Csóri-telep körül már összedőlteik

a házak, mások.azt hitték, kéneső zuhog az égből, egy öregúr, futtában, orrá
hoz szoeította zsebkendőjét, mert csaknem megfulladt a képzelt kénszagtól ;
már egész tömeg hömpölygött Floda mögött, férfiak És nők, öregek és fiatalok,
anyák és gyermekek, aggszűzek és nevelőnők. egy postás is, két rendőr, egy

• E7Jta nevet megfordítva is lehet olvasni.
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fagylaltos, maga előtt lökdösve fehér kocsiját, egy sánta rikkancs, amint újsá
gokkal hóna alatt, kinyújrto1Jt nYlak!kaJ., rémülten bicegett a járda szélén, egy
kövér, gyászruhás a5SZO!IlY, imbolygó farral, döcögve és sziszegve, mint egy
hízott gácsér, egy szíkár, szemüveges leány, szakállas öregúr, :tátott szájjal,·
könnyező szemmel, totyakosari és líhegve, egy sofőr, egy. pepitaruhás nő, nap
ernyővel, két diáklány, egy kövér, pápaszemes fiú, bőgve, verejtékes arccal,
ijedten vonszolva roppant fenekét, egy kéményseprő, vállán létrával, egy is
mert táncos-komíkus, tháromtisztelőjével, egy szőke asszony a kislányával,
sovány pékinas, kosárral hátán, s még többen is: mindenki futott, szuszogva,
lihegve, sípoló' tüdővel, krákogva, szőrcsőgve, ímbolyogva, sőt dülöngélve,
mint a részegek; a pékinas kosarában ugráltak a zsemlyék, a kémény
seprő ősszekente a szőke asszonyt, a táncos-komíkus homlokéit töröl
gette, a rikkancs bicegett, hóna alatt az újságdkkal - s Floda, !ki elöl futott,
mínt valami vezér, jobbra-balra taszigálta a szembenjövőket, ártatlan embere
ket sodort el, könyörtelenül legázolt míndenkít, aki nem tért ki az útjából 
tüsszentett, befordult a Hordó utcán, .a tömeg úgy zúdult utána, mint a víz
özön; nagy, kertes villák közt rohantak, lábuk alatt dübörgött a föld, s egy nő,

aki pízsamábarrállt az erkélyén, tátott szájjal nézte a hömpölygő tömeget; a
diófán egy sárga madár ült, erősen megfogódzva az ágak közt, s mereven, fél
rebillent fejjel nézte a rohanökat, - rikíta, - mondta csodálikozva - rikíta
fila - kiabált, mire egy fekete madár repült át hozzá a másik fáról, izgatorttan
leült, szárnyával a vonuló csoport felé bökött, - esíkaj? -- kérdezte társától,
s a sárga, csőrével a rohanők felé intve, kacagni kezdett - piká - nevetett
- rikíta, piká, rikíta - hahotázott, - filala, - s csőrét, féktelen jókedvében,
belevágta egy rügybe, mli-e la fekete felugrott, csapkodní kezdett szárnyával,
csőrét égnek-taréva kitátotta, rikácsolt, hintázott és kacagott, aztán élesen fel
sikoltva átrepült a szomszéd ház kéményére, hogy jobban lássa a távolodókart,
akik, mínuha megigézJték volna őket, mindenütt Floda nyomában futottak,
immár holtfáJradtlan,I oggyanó léptekkel, fújtMva és verejtékezve. - az öregúr,
könnyező szemmol, nekiszaladt egy akácfának és elterült a járdán, de nem tö
rődött vele senki, a mög1öi'1Je futók átgázoltak a hasán, a kövér nő, akivel már
forgott a világ, felkiáJltotrt, szívére nyomta kezét, rémülten, mert attól félt, hogy
nem bírja tovább és meg kell állnia; a pékinas megbotlott, elvágódott, kosará
ból széjjelgurultaIk a zsemlyék, Flodaazonban, legelől, öklét melléhez nyomva,
leszegett fejjel, vadul, ropogó inakkal vágtaoott tovább, nem gondolt arra,
hogy az irány rossz, mert elragadta a tébolyult iram szenvedélye, s vérbebo
rult szemmel, köpködve, fúj va, sisterégve rohant tovább, immár a Moszkító
körút felé,. s a tudat, hogy egész sokaság követi őt, megrészegítette, harsány
örömmel töltötte el, lábai vibték, s bár tudta, hogy baljós utakon halad, még
sem lassított s nem állt meg, pedig feje szédült, erős görcs-szerű fájdalmait
érzett mellében, de trappolt, tovább, nyomában a többiekkel, akik alig lézeng
tek már, egyík-másikuk elbukott, kidőlt, a többiek azonban, érthetetlenül, kö
vették, botladozva és támolyogva, eltorzult arccal, hörögve, szortyogó tüdővel,

kétségbeesett erőfeszítéssel, mintha sorsuk, bűneik, vagy végzeltük elől mene
külnénelk, -.,.- Floda aztán, míkor megpillantotta a múzeum kőfalat, újult erőre

kapott, ikiV1ágta a fínish-t, zakatolt, mint egy mozdony, vágtatott, mint a meg
vadult paripa, lába alaet füstölt a talaj, haja felállt, bajusza ugrált, szája hab
zott, de lélekszakadva futott tovább, a fal felé, a halál vonzásával. a kiloccsant
agyvelő igézetével,megittasodw la pusztulás mámorától; még néhány méter
- felordított - és teljes lendületből. behunyt szemmel, leszegett fejj,el neki
rohant a falnak - elterült, - koponyája kettérepedt.; a többiek lihegve értek
a helyszínre, kÖ'l'Ülfogtá!k, fejüket ingatva, bamba csodálkozással nézték, valaki
dühösen. mélyről-jövő gyűlölettel belerúgott, erre a többíek is nekiugrottak.
rúgták-verték, csípték és taszígálták. döfték, nyomták, hengergették, végül
.egy asszony - napernyője hegyével - kiszúrta üveges szemét,
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CSILLA GOK ÉS 8I8AKOK
lrta VASADI PÉTER

(Jjsághír: "A németek 1944 júnittsában megtorpedózták aDorchester ne·"a
amerikai csapatszállító hajót. Több, mint ezerkétszáz katona vízbe
fuit.
A Kongresszus aranyéremmel tüntetett ki négy fiatal lelkészt, kik
mentőmellényüket átadták négy menekülő katonának. A lelkészek
elmerültek a roncsokkal."

Mindenki a vizet nézte. Az egész hajó a vizet nézte, majdnem hangtalanul
és mozdulatlanul, rnínt árnyéikból faragott szobrok, arcukon eleven mélyedé
sekkel, megmerevedve felhúzott térdeik mögött, hajófalnak dűtött háttal rnin
denki a vizet nézte..

Olyan volt a víz, mint az öntött érc,amikor beömlik a formába, de még
nem simul el egészen a felszíne, mert alsóbb rétegeiben tart az áramlás és
egy-egy elszabadult hullám a felsőbb rétegekbe tör és kipúpozza a felszínt,
de lassan és csak érintve és máris visszaemlék. így keletkezett vízdomb a ten
gel' felszínén, itt, aztán odébb, aztán még messzebb, aztán közelebb, most a
láthatáron egyszerre négy, aztán újra a hajó közelében és így állandóan és
szelíden.

Míndenki a vizet nézte és a vízen azt az elnyújtott ezüstoválíst, amely
villogott és kontinenstől kontínensíg ért, a hold visszfényét és benne a tenger
tömeget.

Alattunk dörögtek a hajórnotorok, mögöttünk fehéren őrjöngött a víz és
mínden éjszakát megkülőnböztetebta másiktól ennek az éjszakának a félelme.
Mélyen bent jártunk az óceánban és arca volt a félelemnek. Késő délutántól
éjfélig egyre sötétebb volt ez az arc, aztán hajnalig egyre világosabb. Mikor
feljött a nap, szertefoszlott,

Karórámori fél 11 ÓTa volt. űltem a parancsnoki híd egyik széles vaslép
csőjén hatvanad magammal és a foszforeszkáló óralap arcvonásaiból vettem ki
ennek a különös arcnak a fintorait. Parancs szerírrt este fél 7 órától reggel
5 óra 30 percig valamennyi csapattest elfoglalta előre kijelölt helyét a fedél
zeten és a fedélközökön. A hajótestben csak a személyzet tartózkcdhetott,
Nem tudom, hányan voltunk, talán ötezren, talán tízezren. Elleptük a hajó
minden talpalatnyí helyét; a hajótest formái, kabínsorok, épitményszögletek,
lépcsők, ablaksorok kivehetetlenek voltak a rohamsisakoktól, a széles kekí
vállaktól. meg a cipődoboznyi, vízhatlan csomagoktól, amelyeket a mellünkre
szereltünk.

Harmadik napja úsztunk. Két nap múlva megérkezünk Bretagneba, ahol
csapataink már szívósan megkapaszkodtak és mint a ma esti parancsban hal
lottuk, 250 kílométemyire kiszélesítették a hídfőállást. Beleharaptunk a náci.
fenevad oldalába. A hajó finoman remegett, A konvoj szétszórtan úszott, egy
mástól pontosan kimért távolságban, fekete, vonuló csíkök az ezüst fényű

vízen.
Az ég elmondhatatlan volt. 'I'űzijáoék, mely egy acéllapba ékelődött, mely

tud süliyedni, vagy még magasabbra emelkedni, csak billenni nem tud. Még
sem néztük az eget. A vizet néztük, a vizet fürkésztük és egymást, már har
madik napja és az óralap zöld arcvonásait.

Mí, négyen míndág egymás mellett ültünk a lépcső recés veslapján, Jack,
Mc Murray, Olson (az apja volt svéd), meg én. Mégfigyeltem, hogy nappal nem
kerestük egymást, de ha este valamelyikünk nem volt jelen, idegesen kiabálni
kezdtük a nevét. Ha hallgattunk, lopva figyeltük a másik mozdulataít, hürn
mögtünik, rágyújtottunk, elmorzsoltuk a csikkeket. Három éles profilt láttam
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ilyenkor, három nagy acélsisak alatt, a szíjak mellett kissé kibuggyanó arc
cal, szemeket láttam, amelyek rám villantak, vagy lehunyt szemeket, mert
Me Murray, aki civilben teherautósofőr volt, nunden helyzetben tudott aludni,
vagy Jack-et, az erdészt és pipakészítőt, aki minden helyzetben pipázott és
Olsont, abivalyerejű vegyészt. aki éjfél felé tizenhatodszor zümmögte, hogy
"hét cent volt egy strucctojás" és közben -akjaven, -vasholm, meg -sjöring
végződésű svéd szavaikat kevert az angol szövegbe, Jack füstölt és rámordult,
mire leejtette a fejét és öt percre abbahagyta, Aztán kezdte előlről. Aztán
Jack énekelte a strucctojást és Olson pipázott, majd Mc Murray énekelt és én
rnordultam rá. Hasonlókká váltunk egymáshoz.

A szállító hajók között időnként felforrt a víz és őrhajók kanyarodtak
ide-oda, nagy sebességgel, torpedóvetésre kész, ásító csövekkel. FelvillantaJk
a konvoj szélén úszó cirkálók fényjelei, mögöttünk pedig az acélkolosszus, a
Pelikán repülőgépanyahajó fényszórói. Vadászgépei egymás után szöktek a
magasba, elhúztak felélttünk és bevonták futóműveiket, le-lecsaptak a vízre
és éppolyan könnyedén siklottak vissza a Pelíkánra.

* * *

Vasszágor volt a hajón. A víz egyenletesen harsogott, a hajó orra hullám
zott föl, le. Soha nem láttam együtt ennyi tétlen ielkintetet. Az arcok Látszó
lagos egyensúlya hirtelen bomlott meg. Villant a rohamsisak fénye és alóla
egy összehúzott szempár felfelé tekintett. Fejünk fölött, a parancsnoki to
rony tetején ott forgott a lokátor, iszonyú hangsúlytalansággal. mínt egyöle
lésre kiterjesztett kar, obt forgott, állandóan és kimérten forgott, soha össze
nem zárulva, A tekintet figyelte ezt a forgást, aztán ,lassan visszafordult a
tengerre. Félmondatok hagyták el a szájakat, a kezek aszíjakon babráltak
és a látcsövek gombjait forgatták. »<

A víz, míndenért ez a felmérhetetlen víztömeg volt a felelős. Körülvett
minket és játszott velünk. A dimenziók origója lettünk és ez sokáig kibírha
tatlan. Ránkdőlt a magasság és a mélység talpunk alatt kezdődött és mind a
kettő magába rejthet:te azt a pillanatot, amelyet mi már annyiszor lejátszót
tunk magunkban: a nyílttengeri támadást.

Jack gyűlölt minden folyadékot, amit nem tudott legyőzni azzal, hogy
egyszerűen megivott. Félt, tehát aludt. Mc Murray azt rnondta ma reggel,
hogy több, mínt egy napig süllyednénk az iszapos tengerfenékig, ha köz
ben le nem rágnának a halak. Olson lefogyott az örökös dúdolásban.

Ma este beérett ,a félelmünk. Tegnap lázadás tört ki a hajón. Az 5. Franklin
gyalogos ezred őrmestere, Hoggarthy ultimátumot fogalmazott és délben ebédki
osztás alatt remegve olvasni kezdte követelését. Szavaira többen felugráltak
és földhöz vágták kantinkosztos csajkájukat, ordítozás kezdődött, azon vettem
észre magam, hogy én is állok, s izgatottan tekíntgetek vkörül, Hoggarthy-t
azonnal Ietartóztatták. Ha partra szállunk, a szerenesétlent haditörvényszék
elé állítják. Az ítélet nem kétséges. Azt mondják, dél óta sír. Ma már nem
lázadnánk fel.

Ma már nem is énekelünk, mint az első napon. Ma már hallgatunk. A
tengert nézzük, várunk és hallgatunk. Egész nap .nem voltak nagy hahotázá
sok, mint az első napon. Tökéletes rendben sorakoztunk, ismételni sem kellett,
gyorsan és előzékenyen vettük és adtuk át azt a kevés szolgálatot, ami a SZ€

renesésebbeknek kijutott. A többi nyomban eltűnt a szálláskörletekben, egé
szen ma estig. Ma este beérett a félelmünk. A tisztek is észrevették ezt és
megkettőzött őröket állítottak, kivált a fegyvertárak elé.

Jaclk előhúzta gines ü vegét és körüljáratta. Amikor hozzám került az
üveg és egy pillantást vetettem Mc Murray bamba képére, az:tán a szögletes
arcú Olsonra, akinek mindig kilátszik a homloka a sisak alól és aki türelmes
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kajánsággal számlálta a kortyokat, akkor csattant el az anagyerejű ütés.
Valaki áItlbuJkott fölöttünk a lépcsőkerlátján és utána ugrott egy katona. 0100n
-száját láttam, megáRt a számolásban, szeme elkerekedík, kiált valamit és szí
laj erővel megragadja a korlátot, újra ldált, de mér a meglepödésen túl ré
mület vegyül a hangjába, Mc Murray is felugrik, Jack fenekén feszül előttem

a nadrág és mindenki áll, elörehajlík és kiabál és mire én is fel tudok kec
meregni a megfeszült testek közö:tJt, már újra csend van.

Aki ütött és aiki most kiiáltott, a hajó korlátján állt, mindkét talpán, benne
a hoki elnyújtott és ovális fényében, hogy a vakító ezüst elvékonyította de
rekát, ikezét feje fölé emelte, rugózott egyet és ugrott. Elvált a korláttól és
1ehullott a hajó holt terébe. üldözői akkor értek a korláthoz. A katona, aki
a ma este ibeérett félelem gyümölcse volt, egy lépéssel megelőzte őket.

Olson vette át az üveget és ivott. Me Murray rágyújtottés gumitalpa alá
tette a kardongyufát. Állára tolta a sisak tartószíjét és rámnézett. A víz har
sogott és ismét nyugalom volt,

- Több, mint egy napig süllyed - mondrtJam Me Murray-nak.

* * *

Én, aki pontosan tudom ennek a történetnek a végét, most négy fiatal
katonáról akarok beszélni, négy fiatal tábori papról. Életkoruk 25-30 év.
Az első Fox volt, kartáLikus tábori lelkész, a második Póling, református tá
bari lelkész, a harmadik Washington, evangélikus tábori lelkész és a negye
dik Goode, izraelita tábori lelkész.

Életemben kétszer láttam őket. A harmadik nap reggelén és akkor, ami
kor már- derékig álltunk a jeges vízben. Ekkor utoljára láttam őiket, de ettől

kezdve örökre.
A harmadik nap reggelén felhőtlen ég alatt sorakoztunk, Oszolj! - után

magához intett Floth, a századparancsnekem és a kezembe nyomott egy bo
ritékot azzal, hogy rögtön vigyem a Ielkész-kabínba. Titkos telegramm volt,
vékony piros csíkkal á.rtihúzva.

A lelkészeik kabinja amolyan lesüllyesztett magas földszint-féle volt, be
ágyazódva az első fedélzet és a motorcsarnok közé. Néhány lépcsőn kellett le
futnom és egy keskeny folyosón balra kenyarodtam. íme, a kép amely olyan
időtlen számomra, mint egy őslelet, .

Először Goode-ot pillantobtam meg. Az ajtó előtt állt, az egyik kerr-ek:
ablak fényébe színes rnűanyag lapocskát tartott és halkan fütyörészett, Ami
kor beléptem, a lapot leeresetette, feltűnően fehérbőrű keze tétován tűnt el,
mellére esett sisakon félgömb árnyéka éS' tisztelgő kezem hegyesszögű árnyé
ka. Fekete, rövídrenyírt haja volt, gallérjéri fekete bársony karika, apró hat
ágú aranycsillaggal, telt arca napfényes volt, figyelmesen végíghallgatott, el
vette a borítékot, megköszönte és belépett a szoba homályába,

Fox egy alacsony csőágyon hevert és. olvasott, ha jól láttam, imaköny
véből. Jabb karja a nyaka alaet, mikor meglátott, kissé felemelkedett. Barna
arcán megütköztem, inkáJbib tiszt, mint pap, gondoltam, Volt a szemében va
lami mélyről érkező elevenség. Száját kissé kinyitotta, mintha válaszolni
akarna, de nem szólt,

Poling háttal állt. Mikor beléptem, hirtelen megfordult, azoknak az em
beooknelk gyorsaságával, akiket mindiig meglepetés ér. Drótkeretes szemüve
get viselt, sörte haja volt, szederjes arca. Fényes orrára keserű fintorokkal
törnáztatta 'VIiSSm szemüvegét, Amikor orrát mozgatta, kivíllant fehér fog
sora. ügyetlen vadász, gondoltam. Kereben egy sokalakos képet tartott, ame
lyen világos arcú férliak sorakoztak.

Washington, a legmagasabb köztük, aludt az emeletes ágyon. A hátára
emlékszem, meg a pontosan egymásra helyezett bakancsainak gumitalpára.
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Azt hiszem, szőke volt és kanadai, hosszú léptekkel járhatott és csak a bal
kezét mozgathatta ütemesen. öt se először nem láttam, se másodszor, csak
azután és úgy ahogy elképzeltem.

Mikor kifordultam és mentem visszafelé, a folyosót néztem, ezt a kerek
ablakokkal teli, keskeny folyosót, amelyen csak egy ember haladihatott el és
a gumípadlót; amely a csapóajtóig lejtett. Fekete ihaj és fehér arc, barna arc
és barna haj, piros arc és sörte haj és az a széles, domború hált, együtt a ringó
kabinban. együtt a készülődő örökkévalóságban.

'" '" '"
Tizenegy óra van. A vízen a holdfény mindent kettéhasít. A hold felé eső

oldalon fekete esíkok a hajók a fehér tengeren, az éjszaka felé eső oldalon
a hajótestek ezüstösen ragyognak, az árbocok világítanak és vonulunk, vo
nulunk. Megbonthatatlannak látszik a rend.

Aztán egy szélső torpedóromboló nagy sebességgel elfordul, mögötte S
alakban fölhabzi'k a viz, a Pelikán körül f~bukkanlIlégy őrhajó, gyorsan fel..
szaporodnak, öt, már hét túrja a vizet és mélyen bedőlve és hullámozva el
kanyarodnak. egymásba keveredő dörgessel három, hat, kilenc vadászgép
száll fel, négy nagy szállítóhajó egymás nyomába lép, kürijeik sívítanak, I'f
tenger fehér metszésekkel sebzett, villámlanak a fényjelek, mínt hangtalan
ágyútűz, és remegő motorokkal mi is elfordulunk. Riasztás. Tudjuk, mít je
lent ez.

A kövertkező percekben megtanultam, hogy a látomás a valóság teljes
sége. Az események villámgyorsan és teljes brutalitásukban következtek be.
Me Murray számolta a fényjeleket.

- Három VÖil'ÖS, egy sárga. TengeralalJtjárók - mormogta. Századtiszte
met pillanto1J1Jam meg, az emberek feje fölött, egy \krómozott lépcsőfokba ka
paszkodott és ordított a növekvő hangzavarban:

- Tizenöt Jaguár! Ide, hozzám! -
Rohanás, lökdösés, sípjelek. mí: egymás mellé húzódunk.
- Míndenkí a kijelölt helyre, mentőmellényt felesatolni, azonnal! 

kiáltotta.
Most látom, rajta már mellény van. Steppelt, levegőhurkás mellény. Ki

sebb tömegek alakulnaik ki, tolongás, csaotannak amellények kapcsai, mi is
taposunk a tisztünk után. Elmosódó arcok, mint a rohanás eközben lefény
képezett futók arca. Jack húz magával, karízmait tapintom, csalfagos az ég,
valaki hátulról meglódít, mí négyen együtt vagyunk, összekötött kötegben
repülnek a fejek :f'ölött a bőrmellényele Valaki teljes erejéből káromkodik
mögöttem, átkozza a vétkes mulasztók apját, anyjárt, most elémvillan az arca,
egy megvakult fényszóró, torz és rémült arc a sisak alatt. Olson öiklöz legelől,

hátranéz, látom szemében a riadalmat és hirtelen lángba borul az arca..
A thátunk mögött a fényforrás, amely megfestette őt. Aztán lángvörös

lesz a kabínfal, azérboc hordóvastagságú töve az acélkonzolok!kal, a toronyba
rakott kekiszínű bálák, lángolnaka félgömb sisakdk , a tolongó hátak, az or
dításra tátott szájak, a tükröző kaoinablekok, lángolnak rőtvörös fénnyel a
rohanó és dübörgő lábak, és míkor megfordulunk. szembe a fényforrással,
minden vörösben úszó kimondhatatlanul elfehéredik, lobban a tenger,. aztán
a fény és dörej egy:bemosódik és az izzó fehérség felfut az égre. Egy olaj
szállítóhajó kapott telitalá1atot. Kettéválik és a két roncs azonnal elsüllyed.

AlrunkmegbénWtan. Karórátnon 11 óra 33 perc van. Most rövid, hara
pásszerű löklés éri hajónkat. egyszer, aztán mégegyszer, kért mély és megren
dítő roppanás. A fedélzet, a főárboc és alatta a két emelét ropogva dől és
ferde marad, Állunk mozdulatlanul. Talán egy perc múlík el így. Aztán a
rémület százszorosára nő, merrt nem múlík cl a képzelgésnek hJiJtrt rombolás és
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iszonyú erővel csattan a robbanás kék-fehér világossága. Olson arcát látom
magam előtt, vabamH mond és fölémhajol. teljes világossággal értem szavai
nak értelmét, de a szavai felfoghatatlanok, fekszem és nem tudom, hogyan
kerültem a padlóra, aztán a fiúk betúszkolnak egy helyiségbe, amelyet ki
szakított huzalok meg szétszóródott métergrammok boritának. a kerek ab
lakokon elém tárul a pusztitás összeszorított mozaikja, a meggőebűlt acél ter
mészetellenessége, a bálákba csomagolt katonapaplanck felhasítva hevernek
és száll belőlük a toll, mint a hó, odébb két halott katona fekszik hanyatt,
végleges odaadással, valahol gőz(ör elő és meglobogtatja ingüket és kato
nák rohannak, katonák, sokan és ütemesen dübörögnek és mindennek a mé
lyén a viz egyre erősödő moraja, az iszonyú viz hódítása. Hátam mögött kiál
tások, és megdől a hajó. A falnak esünk és bokámat viz érinti.

Most megállok. Nem megyek tovább. Kezemet kirántom Me Murray ke
zéből és lassan leereszkedem a vizbe, amely mánt egy sebes és piszkos patak
a lejtős folyosón ömlik le. Nem megyek tovább. Jó ebben a hűvös vízben,
amely finom erekben pirosodik körűlőntem. Gyorsan emelkedik a vízszint.
Nyugodt vagyok és érdektelen.

Jack emel fel, ez a máskor oly szelíd Jack és az arcomba üt.
- Allat! - ordítja. - Lódulj innen, te!
Előre lök. Olson és Mc Murray vesz közre. Most már derékig érő vízben

taposunk. Csaknem imosolygok. Én hamarabb túl leszek rajta.
A folyosó oly szűk, hogy alig férünk el benne. Szemben is törtető alakok

,közelednek és torlódás támad. VaLaki belök egy ajtót és besodródunk egy
kabinba, talán azért, mert innen lámpa fénye szűrődik ki, talán, mert a dő

Iéssel ellenkező oldalon van. Az ajtón egyetlen szó, "Lelkészek". Arra gondo
lok, hogy ma reggel jártam iti.

Mind a négyen bent voltak, a ferdén álló, lerögzített ágyakba é"i: mennye
zeti kapaszkodókba fogóztak, derékig vízben álltak. A hajó világitása teljesen
megszűnt, Washington egy nagyerejű kézi lámpát tartott a kezében és gyor
san végigvtllarrtotta rajtunk, Ö sötétségben maradt. A kabin kerek ablakain
időnként bevilágított a mentőhajók fényszórója, aztán ismét a jeges és for
tyogó sötétség. Felismertem őket, bár csak fel-felvillámló körvonalaikat lát
tam, ott álltak mind a négyen, mentömellényben.

Két csoportra verődtünk, és erős fény tört be az ablakokon, ritmikus
fény és .sötétség, a félelem dominója, arcok tánca a sötétben, fény és Olson
arca, mely most egy megpróbált vadállat arca a rnentőmellény révületében,
fény és Jack arca, elszánt mohóság, hogy letépje a mellényt a kapaszkodó és
elhagycet Polingról, fény és Me Murray arca, mint a felhasogatott föld, ő

már ütött és talán ölt is gondolatban, most, most lendül előre és üt, vagy öl,
fény és sötétség és előrecsúszunk a vízben, közelebb a négy emberalakú ho
mályhoz, akik szinte mozdulatlanul dőlnek a hajódőlésével, és végre Póling,
aki talán a legmesszebbre van most önmagátén, lassan, aztán egyre gyorsab
ban nyitja mellénye csatjait, tépi magáról, bújik ki a mentőmellényből, az
életéből. bújik, vetkőzik ki, és adja, tuszkolja rám a mellényt és már lök is
kifelé a megdőlt ajtón és Fox és Washington, aki hatalmas vállán őrzi ezt a
fekete örökkévalóságot és Goode, bújnaik ki, mámoros sietséggel vetköznek
k,i mentőmellényeikből és mi ikint vacogtató és égető hidegben öltjük ma
gunkra és igyekszünk fel a kiálló csonkokon. lépcsőn és ablakokba lépve ke
ressük a pontokat, amelyeken megtámaszkodhat elcsigázott testünk s ügetünk
a ferde hajófalhoz, mellettem húznak el a szótlan csillagarcok, az Olson, a
.Jaok, a Me Murray arca, átbukunk a korláton és a sötét vízbe hullunk, gyor-
san és tehetetlenül. -

* * *
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Mögöttünk tizennyolc év, tdzennyolc országúti gyalogos, kik lassan elfor
dítják arcukat, Me Murray hatalmas kocsijában futunk a tükörsima ország
úton. Balra a tenger, a felbukikanó sziklaesoportoktól néha elrtakarva. Meg
görnyedő és egyenesen á1ló esepkőoszlopok, ülő, tömzsi alakok és közöttük
egy vízszintes szíklalap, mögöttük a lehajló és fényes tenger, aztán a homok
part, majd újra egy szíklacsalád, i,tt most egy felnyúló alakkal, akinek a hold
az üdvössége és nunaha meg ils érintené s azután újra a tenger.

J obbra a dombok lankái, s a törpe barackfék. A dombok között kanyargó
kocsiutak a városhoz, amely egy medence alakú völgybe ereszkedik le, rnín
den oldalról tűlevelűektől körülfogva. az utcák két oldalán a fűszeres, a ci
pész, a borbély és a szatócs hirdetőtáblái ferdén elállnak a faltól, mínt egy
kiállítás képci,a főtéren a szikrázó vásár és ra cirkusz fölött világos az ég.
A2'J1;án elmaradnak a dombok, meg '1;1 városka is és dús legelők csúsznak mel
lénk, fehér nyírfakerítéssel körülszegve. Távol, a mezők végén a gazdaságí
épületek kiivi1ágított ablaksorai húzódnak.

Surregnak a gumikerekek és egy aleolusz erdő mellett fUJtunk. Balolda
lon megmarad a tenger. A szíklacsajadck kípusztultak, most heverő szíkla
darabok bontják meg a föveny síkját. Az aleolusz-erdö illata betör a kocsiba.
Illat ez és íz, mántha fenyőtoboz. égne és mintha fanyar- vörös mogyorót ízlel
nénk. Hosszú, hegyesvégű. összehúzott ágú, fekete-zöld fák siklanak el. Az ég
villanó háromszögekkel szúr közéjük, ahogyan elhajtunk mellettük.

Me Murray vezet a volánnál, mellette én ülők, hátam mögött Jack. A ne
gyedik hely még üres.

Me Murraynak teherautófuvarozó vállalata van. Jól él, felesége és kis
gyermekei vannak, keze súlyoo,bimonsáJgot áraszt, orra egyenes, szája duz
zadt, tarkójára tolt nemezkaiapja alól néha felémpillant és mosolyog,

- Tizennyolc éve, barátom, tizennyolc éve. A fene se hinné, hogy ez is
csak egy pillanat volt, -

A visszapillantó-tükörben Jack imbclyog a kocsi rugózáséra. Talán el
bóbiskolt, talán Imádkozík, mert lehunyja a szemét, Arca barnára silit. Jack
erősen őszül. Milyen ftiatalosak az arcvonásai, a homloka sima és derűs, külö
nös ellentétben az ajka mellett azzal a két mély árikocskával, melyek míntha
évről-évre mélyülnének. Az élettörténetét a szeméből olvasom ki, mert van
benne valamí ismeretlen tájról érkező elevenség, valami olyan nyíltság, ami
egyszerre késztet hallgatásra és őszinteségre. Jack tart össze minket, ő szer
veeí meg mínden éVIben egyszer ezt az utat, minden év június 18-40. Este,
pontosan 11 óra 33 perckor kiülünk a Jaspers fölötti Iniliánfej sZJiklájáT'a és
a párkányról nézzük a tengert. Hogy Jack pap, azt csak onnan lehet tudni,
hogy krreol arcát fekete ika:báijától keskeny fehér szegély választja el.

- Alszol? - szólok hátra.
- A, nem. Számolom a köveket. Eza huszonötödík volt. Ha igaz, öt perc

múlva találkozunk Olsonnal,
Szemét rémfüggesetí, különös várakozással. Ml< Murray is szótlanul pil

lant a tükörbe.
- Az aleolusz-erdő végén, a hotel mellett vár a kocsi. Tudod, ahogy

szokták! -kiáltanom kell, Me Murray fe1gyorsít. Felfelé kapaszkodnak, kő

kerítéses villák mellett, kertjeikben bukszusok, sasdálJiáJk, embermagas tuják
sötétlenek.

0150n ahá:bol'Ú utáln a manhantaní vegyiművek mérnökeként dolgozott,
Kitűnő kutató volt, néhány év múlva vezetője lett egy tizennégytagú kutató
csoportnak, amely különleges feladatot kapott. Tudományos vizsgálatok I;ie

gítségével meg kellett állapítaníok: lehet-e a tengérszini alga a jövő század
emberének fő tápláléka? Olson másféléví vizsgálat után szenzácíós felfede
zéseket tett, amelyekről engem hosszasan ésrészletesen tájékoztatott. A ten
genszini algák - bámulatosan zárt és egyszerű életfunkcióik következtében
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-a vitaminoknak színte sármentes szűrői, raktározói és hordozói. Tápérté
kük igen magasfokú, úgyszólván nincs betegségük, felmérhetetlen mennyi
ségben vannak, szaporodóképességük igen nagy és mesterségesen fokozható,
lehetbelőlük húst, krémet főzelékféléket s gyógyszert készíteni. Olsont kitün
tették a Természettudornérryok Akadémiájának aranykoszorújával és újabb
egy évi csendes-óceáni tanulmányútra küldték, útjáról tudományos doku
mentunfilm készült, majd Párizsban ankétot tartott e téma legkiválóbb szak
tudósaanak. Kutatásí eredményeit az ENSZ tudományos szakbizottsága el
ismerte és védelme alá helyezte, ami azt jelenti, hogy eljuttatja, mint ,.igaz
és ellenőrzöttv-et valamennyi tagországba és a további kutatásokat is bizto
sítja.

Olson ekkor ismerkedett meg - karrierjének delelőjén - Nonne asz
szonnyal, aki szép volt,. kedves és rendkívül művelt. Olson villát vásárolt
Jamescock egyik fenyőerdejében. közel a transzkontinentális műutakhoz és
rövid ismeretség után feleségül vette Nonne asszonyt. Visszavonultságukból
érkezett hozzám a megrendítő hír, hogy Olson négy hónapi házasság után,
ismeretlen okból, előre megfontolt szándékkal megölte feleségét, Nonne asz
szonyt. Jelentkezett a rendőrségen, letartóztatták és tizennégy évi börtönnel
sújto1:Jták.

Me Murray előrehajolt és felkapcsolta fényszórói t. Jobbra, egy hegyol
dalba épített és kivilágított emeletes hotel állt, ahonnan tompított zene szű

rődött ki.
- Ottl vannak! - bökött ki Mc Murray és egy sötétszürke gépkocsira mu

tatott, amely az árokpartí fák alá húzódott. Tányérnyi vörös stoppfényeiben
két selyeminges jamescoek-i rendőrtiszt cigarettázott és most lustán felénk
fordult. Me Murray néhány araszra-fölük halkan fékezett.

Valamennyien kíszálltunk, Jack - kezében papírokkal :.--. röviden el
intézte a formaságokat, az egyik jóképű tiszt, száját félrecsapva, únottan
dünnyögött, mínt minden évben, most is arra figyelmeztetve bennünket, hogy
egyetemlegesen vagyunk felelősek a rabért, kocsinkat kis távolságból köve
tik, fényszóróikkal kivilágítják. Szökés esetéri fegyverüket használj á1k.

Mc Murray behajelt a kocsiba, mondott egy cifrát és három üveget emelt
ki onnan, melyeket a rendőröknek nyújtott át. O!SOn viseltes ruhában volt,
csuklójáról lecsatolták a bilincset, az egyik altiszt barátságosan hátoavágt,..'l.
Ohson hatalmas maradt, arca beesett, de rendkívül világos arc volt. Jack és
Olson megölelték egymást, aztán Me Murray és én öleltem meg Olsont, hang
nélkül és kissé görcsösen és beszálltunk a kocsiba, Karórámori - amelyről

már régen leköptak a félelem foszforeszkáló arcvonásai - 11 óra 22 pere volt.
Váratlanul nagy fénybe borult a kocsi belseje, mert a mőgénk kanyarodó
rendőrkocsirán:kkapcsolrta vakító fényszóróit. Olson és Jack csendesen be
szélgettek a hátsó ülésen, arcélüle éles árnyéka a müszerfalon hullámzott, rnel
lettem Mc Murray tarkója fehérlett az el-elmozduló fényözönben, melyben
árnyékaink úgy úszkáltak. mint egy-egy fekete szikla.

Kifutottunk a sötét talapzatú házak és dombok közül. Baloldalt a tenger,
azörökkévalóság' szővetségesé és jobboldalt a föld éjszakája.

Kifutottunk a valóságból, elvesztettük az idő kerítéseit és egymás mögé
tot;'lódtaik a június tízermyoloadikák, egyszerre és osztatlanul. Magasabb való
ságba kerültünk, amelyben az ember úgy közlekedik a múltjával, hogy utá
nanyúl és az arcába világít és olyan közelségbe jut ismeretlen jövőjével, hogy
azt saját térdeplő testeárnyékának hiszi. Mert az emlék az ídőtlenségbe illesz
kedő valóság. Ki tudja, honnan gurult elém ez a lebegő érem, amelyen négy
sisak holdfényes éle csillogott egymás mellett és egymás mögött, mint tallé
ron a római császárok arcéle. Miért van az, hogy az ő titkaikat jobban isme
rem, mint azt a belső kényszert, amely megrebbenai kezemet, ha egy galamb
mellettem száll el? Pedig közeledő és távozó hegyek vonulnak rajtuk át,



mirrt az évek, szájuk kinyílik egy-egy mondatra s mikor az aleolusz-erdők

mögül kíterjeszkedő felhők és füstök homályosítják élő szemüket. izzadságtól
nedves orrukat, hallom, mit mondanak,

A tenger vallomást tesz. így van, hiszen látom, hogy ezerkétszázötvenhét
mimrkus táncos lassan süllyed alá az egyre sötétebb vizekben, az engedelmes
iszap felé ereszkednek s köztük vannak ŐIk négyen is a tenger vízénél halvá

. nya'bb zöld álarcot viselnek és hol arcukat, hol meg fel-felpúposodó hátukat
mutatják, kiterjesztik karjukat és egymás mellé zárják fegyelmezett Iábszá
rukat és olyan Lassúsággal forognak, mint a csapatokba verődő mélyvízi halak.

Vajon ez az alakjukat elnyelő opálos homálya tenger-e, vagy az ég?
Most, hogy az egyik felemelkedik fektéből és rámpillant könyvét le-

eresztve, most látom, hogy Jackéhez hasonló 'a szeme. Jack, vajon ki a na
gyobb titok kettőtök közül? Me Murray, te örökké alvó, sietve talpaltál előt

tem, míkor merülni kezdett a hajó. Nem voltál gyáva, am tetted, amit ilyen
kor tenni kell. De azt mondd meg nekem, Me Murray, ők míért tettek mást,
mínt amit tenni kell? Hallom a válaszod, nem tettek mást. Azt tették, amit
tenni kell. És hogy elképedele ezen, felém fordulsz, valami megváltozott te
kintettel és azt mondod : igen, ez új törvény és ez minden eddigit felborít.

Tizennyolc éve, hogy fel borult bennünk minden, még akkor is felborult.
Olson, ha te - néhány évvel ezelőtt - míkor kiengedjtek a rácsozott sötét
ségről a holdra, ott fenn, az Indiánfej párkányán dühtől tajtékozva verted a
sziklát és azt kiáltottad a tengernek, hogy kár volt! Kár volt! Míndenért kár
volt! Akkor is felborubtbennünk minden, Olson, mert ma már nem kiáltasz
a tengernek semmit, hanem csak ülsz, mint mi és szótlan vagy. Emlékszem
rá, milyen árváik voltunk a sebesültszállítóhajó zsúfolt fedélzeten, mert tá
maszték nélkül maradtunk, mert elvesztettük az idő kerítéseit és meginog
tunk bíztonságunkban, ami nem vollt más, mint a megnyugtató önzés és a gőg.

És azok a hihetetlenül tétovázó ujjak a négy mentőmellényen, azok az
ujjak megdermedtek, nem a víz hidegétől, hanem a mellükből feltörő féle
lem fagyától. És úgy maradtak a- kitárt ujjaik a négy mentőmellényen, úgy
maradtak mozdulatlanul, mint a meghalt óriáslepikék és mi szírrte feljaj dul-.
tunk, hogy nincs erő, amely újra megindítaná őket a cselekvésre.

Ha akkor nem látom az arcotokat, nem szerétlek titeket, fiúk. Én voltam
az arcotokon. Négy elgyötört szótag voltunk, együtt tettünk ki egy szót: me
ne-kü-lés! Szökőár voltunk, az állartti vágy szőkőárja és úgy zúdultunk az Ő

arcukba, hogy elteltek tőlünk fénnyel és ettől megreszkettek a már halottnak
hitt lepkék és megkezdődött a mozdulatok tűzijátéka.

Csendben robogtunk az Indiánfej párkánya felé. Egy kökereseter emel':'
tünk .oda, belevéstük nevünket az ágak végződéseibe. dísztelen aranybetűk

kel. Olyan ez az út, .rnírrtegy keskeny folyosó, amelyen csak egy ember fér
het el. De mírrtha négy ember lépdelnernjta egymás mögött, áttetsző vállak
kal és csillagokig érő sisakkal. Tizennyolc éve robogunk utánuk, de tudjuk,
hogy utolérhetetlenek.

Aki hisz, nem szűnik meg Isten igéjét hallgatni. És aki hallgatja, nem szűnik

meg hinni. Krisztus maga mondta: "Aki Istentől való, hallgatja Isten igéjét." Szent
Agoston felvetette egyszer a kérdést: mi a legbiztosabb jele annak, hogy az ember
az örök üdvösségre kiválasztottnak tekintheti magát? S a válasza: "Nincs biztosabb
jele az eleve kiválasztottságnak, 1]iint Isten igéjét szívesen hallgatni."

Franz Maier
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PAP KÁROLY EMLÉKE
Huszonöt éve, 1944 májusának végén kapta meg munkaszolgálatos behívóját

(több ki,tűnő nemzedékbeli társával együtt) a Nyugat második generációjának
egyiJk legjobb és legnemesebb tehetsége, Pap Károly, ez a "Messiás", mint Móricz
Zsigmond nevezte, ez a Krisztussal birkózó, magából - a maga elképzelése és
hite szerínt - Jézust faragad akaro ember és író, a Nyolcadik stáció, a Megsza
badítottáZ a háZáltól, az AzáTel és több kötet elbeszélés, köztük jónéhány felejt
hetetlen remekmű szerzője, Úgy tudjuk, 1945 januárjában halt meg Bergenbel
senben. Két levelét közöljük emlékezésül (az egyik fiatalkori, fölfedezőjéhez. első

pártfogójához, Mikes Lajoshoz, a másik az utolsók egyike, a munkástáborból,
feleségéhez), és két verset. (Valamennyit Pap Károlyné szívességéből.)

Celldömölk, 1924. máj. 31.

Dr. Mikes Lajos szerkesztő úrnak Budapest,
"Az Est" Rákóczi úti szerkesztáséqe

Sokszor szeretett, sokszor meggyűlölt, mégis mindég tisztelt Szerkesztő Úr!

A májusi esők rabságából kiszabadult illatoktól üldözve rohantunk át az
éccakán, én és a vonat, - fekete kőszéntől és feketébb fájdalomtól fűtve ...

Nyolcvan és nehány mértföldet futott velem a vonat, a gépész és a fűtő

már megkereste a maga napi kenyerét, rongyait és csókjait, mikor én lesza
kadtam a vonatról, mint a tajték aparipáról.

Most már elgondolkozva ülök itt egy romlott csapszélcben, megiszom egy
pohárka szilvóriumot és megeszem két töpörödött öreg zsömlét, rágyújtok egy
cigarettára; hajnali öt óra lehet; fáradt vagyok, mert míg az utam le nem tel
lett, majdnem Györtől, idáig valahogyan elveszett három ingemet. két
alsánadrágomat, három galléromat hajszoltam kocsiról kocsira. Mindhiába!
A sváb parasztlányok bánatosan egyhangú nótázással várták szülőfalujukat.

'De - gondoltam - hol születtem én? Érzéseni borzadva feielt: Nincs neve
annak a helynek; szép leányok és szebb gondolatok már elvágták a kőldök

szálat, amely a földhöz fűzött. Másnak otthont ád a csók, nekem szárnüzetést,
és ha visszanézek legutolsó gondolatomra, olyan az, mint a kivert kutya ros
kadozó ólja és ha nézek a Halál felé: fölperzselt hidakat látok. Föl-fölbúzdí
tom magamat: föl a fejjel, ez az élet lesz a te utolsó városod, és benne a mű

vészet a te utolsó gettód, a magyar nyelv a te utolsó láncod.
Ojra elgondolom utazásomat: de nem mondhatom el, mit cselekedett a

vidék, amelyen átgázoltunk, mint zengett záport az ég és milyen melódiákat
énekeltem a sváb lányokkal. Könnyem lassan visszarándul, megkeresili a vá
roet, mint a folyó a tengert, hogy beléömöljön.

Ott áll a város szívében, az uccák fanatikus könyőrgéseitől körüZüvöltve,
körilltáncolva a Nyomorúság gigászi szobra, úgy ahogy azt a sors megmintázta:
férfi arculattal, asszonyi felsőtesttel, asszonyi szívvel, állati alsótesttel, állati
ágyékkal. Szilárdan áll a Nyomorúság szobra: arcán a gondolat, emlőjén a t'ágy.
ágyékán az őrület.

Kelj fel Michelangelo, hozzunk sziklákat a pontusi tenger mellől; mintázti
meg a sors után a Nyomorúság szobrát, talán csak a levegőből alkotta a sors,
'Vagy a futó felhőkből, hogy olyan buta az uccák könyörgése; nem jól látják azt
a szobrot, esküszöm, Michelangelo.

Kelj fel, megholt az Or fiának fukar helsjtartéía, maga az Úr jött el pá
pául, a csalhatatlan Nyomorúság ...

Most megindul a hajnal odakünn, fecskék csőrükben féreggel villódznak
;,álla körül, színesen bontakoznak ki a virágok a gallyak öleléséből.



Csak én ülök sápadtan, mert a sápadtság az én bíborom, hajnalom: a se
hol és sehová.

Fölkelek és el fogok menni vendéglátóimhoz, azt hiszem, már fölébredtek.
Megtörlöm az ajkamat, amelyen az igazság és hazugság találkozott egy

hosszú csókban.

Kedves Szerkesztő Or!
Nemes említette, hogy jött egy novellám "Az Estben". Sajnos nem vehet

tem meg.
Elutazásom előtt egy nap útiköltségem megszerzésére kénytelen voltam

egy idegen lapnak novellát írni; de oly nyomorúságosan keveset fizetett, hogy
a rovatvezető maga is szégyenkezett valamicskét. Én. pedig ~ hallgattam.

Holnap postára teszek egy novellát. Nagyon kérem a szerkesztá urat, ne
feledkezzék meg rólam, gondoljon úgy rám, mint egykor, amikor még ~ bi
zonyos és általam kedvelt urak jövetele előtt, ~ kegyeltje voltam. Kérem
emelje föl a novellám árát és szíveskedjen a pénzt átadni Fodornak, aki azt ígé
rete szerint azonnal postára fogja tenni. Szeretnék itt magamnak vastag és
rongyos téliruhám helyett egy nyári nadrágot venni, mert még megfulladok.

Ma kezdek el igazán dolgozni első, illetve háromszor kezdett színdarabo
mon. Ú ha nyugalmas munkám és egy kis pénzem lehetne! Haj, haj ... ~ ~

Ezzel a levéllel jó kedvében kíván0'!1t találni Szerkesztő uramat.
Pap Károly

1944. október 31. hétfő.

Drága Csulikám!
Mind a két csomagocskádat megkaptam, azt, amelyikben egy konzerv

'Volt és azt is, amelyikben tésztát küldtél. Mind a kettőt nagyon köszönöm. Ha
nem okoz nehézséget, küldhetsz máskor is. Próbáld meg és adj fel 100 (száz)
pengőt, talán megkapom. Rosszabb esetben próbálj az asszonyok révén elJut
tatni száz pengőt Deutschoz, ő talán majd továbbítja hozzám. Ez se fog elvesz
hetni. Mindez persze se nem sürgős, se nem fontos; ezt pillanatra se feledd el.

Nagyon jól vagyok, egészségesen várom, míg- majd újra együtt lehetünk,
s munkánkat folytathatjuk. Erre vonatkozólag nyugodtan mondhatom, hogy
sok tapasztalattal és gondolattal gazdagodtam, ami mind nagy hasznára lesz
úgy irodalmi, mint egyéb irányú munkásságunknak. Isten akarata _mindez, ami
velünk és a világgal történik, és Jézus szelleme őrködik felettünk épp úgy,
mint a világ felett, hogy majd újra egyesiilhessünk mi, a világ és Jézus szel
lemei az Evangélium útján, abban az igazságban, amely oly régóta oly kedves
nekünk. Hogyan is kételkedhetnénk a világ jézusi rendjének megvalósulásában
és abban, hogy ennek a jézusi rendnek még szüksége lesz ránk. Reád való
gondolásaim mindig ezekkel a gendolatokkal függnek össze. E:letünk össze van
kapcsolva immár a világ eljövendő jézusi rendjével és e kettő elképzelhetetlen
egymás nélkül. -

Mindegy, hogy milyenek a pillanatnyi körülménye/<:, esik vagy nap süt;
7'iadó van vagy alvás ideje békén, ezek a gondolatok állandóan bennem élnek
It nemcsak bennem, de érzem határozottan, magában a t'ilágban, a nagy ter~

mészetben is, ahogy a felhők változnak, a fák, állatok, emberek mennek a jö
t'endő felé; mindezek miatt különösen most jobban örülök az életnek, a ter
mészet változásainak, mint régebben. Az öröm, cLmellyel soraidat olvasni szok
tam, szintén ebbe a körbe tartozik, szereteted amellyel reám gondolsz, hason
lóan ebbe a körbe kapcsolódik. De csak most, hogy mindezt leírtam, jut eszem
be, hogy mindez egy cseppet sem újság előtted. Régóta tudod mindezt s házas
ságunk mostani évfordulóján bizonyára ezekkel a gondolatokkal emlékszel
-vissza az útra, amit együtt tettünk meg, annyi vargabetűvel, s amit együtt
folytatunk most is, egymástól távol is, s megint együtt folytatunk majd újra
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egymás meLLett. - Most már sajnos be kell fejeznem levelemet, Isten veled
édes Macikám, szívem mélyéből számtalanszo'r ölellek, csókollak:

a te Mundikád

PAP KÁROLY VERSEI

VÁLASSZ KI ENGEMET!

Miért adtál nekem, Uram, olyan szivet,
me ly épp úgy tud szeretni, mint gyűlölni?

Mért adtál nekem, Uram, olyan lélekzetet,
mely épp úgy tud hazudni, mint igazat mondani?

Mert ez az, Uram, amit megútáltam,
ezt az örökös kétiéleséqet,
és az utálattól, Uram, úgy elfáradtam,
hogy én azt ki. nem mondhatom!

Olyasféle, Uram, ez a fáradtság,
hogy óránként azt hiszem,
jobb lenne, ha most mingyárt porrá válnék,
sárrá lennék!

De még ettől is visszarettenek, Uram!
Mert félek, félek, hogy még ottan is, úgy is,
mint por és sár, tovább fogom érezni
ezt az iszonyatot! :

hogy adtál nekem olyan szivet,
mely épp úgy tud szeretni, mint gyűlölni,

hogy adtál nekem olyan lélekzetet,
amely épp úgy tud hazudni, mint igazat mondani!

Nem tudok hát élni Uram; sehogyse!
Meghalni sem, sehogyan!
Ments meg, Uram, ments meg a kétféleségWI
Énuram, aki egy vagy, egyetlenegy.

Engedd, hogy én is egyféle legyek,
egyetlenegyféle !!!!!

Válassz ki, Uram, terád bizom magam,
és válassz!!!

'Hogy legye_k szeretet, de akkor csak szeretet egészen,
vagy legyek -gyűlölet, de akkor csak gyűlölet egészen,
válassz -Uram, válassz ki a népek, az emberek köziiL,
válassz ki végre engemet!!!!

FELESÉGEMHEZ

Ne sirj.
Majd véget érnek egyszer mardosásaink,
s leszállunk szépen csendesen
a sir mélyibe.
S ott végre valahára
tisztákká lesznek csontjaink.
a sok véres, büdös összefalt hústól,
tiszta fehérré, mint az angyalok.
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S a pondrók, kavicsok, esők

kimossák, takarítják végre
koponyáinkból
az agyvelőnek nyálkás z'Úrzavarját,
az átkos labirintust,
melyet a gondolat izzadt ki magából,
ez a legparányibb megfoghatatlan szörnyeteg,
hogy vérszivó csápjaival, a halált szolgálva:
rejtezzen el a halál elől.

Ne sírj,
hogy véget érnek egyszer rejt j'!kútjai,
és labirintusának nyálkás ürégeiben
végre ő maga ís eltéved: a gondolat.
ez undok parányi rög,
s annyi halálos áldozat után őrjöngve

végre saját magába vájja körmeit,
s elpusztul.
Pusztuljon hát ez is!
S még' tiszta, üres csontjai:nkon
se könyörüljön az idő,

még az üresség is
ami bennük marad,
s amit magukba ölelnek:
átkozott legyen!

Gyilkasságaink rothasztó
dögletes szaga lebeg körülöttünk.
S nehogy megmérgezhesse
a barmokat s növényeket:
porunkat szélvész ragadja el
a végheteüen semmiségbe, űrbe!

S a szélvész is átkozott legyen!
Örökké kerengve
forogjon az űrben,

nehogy dögletes porszemeink maradékával
megtapadhasson egyik csillagzaton!
Ne sírj, i.tt az idő végre.
hogy beomoljunk a sír mélyébe,
s megnyugodjon végre rablóg'yilkos kezünk,
B csont jainkról a sok összefalt
véres, büdös húst
lemarja a föld.

Ne sírj, itt az idő végre ..•

'SIRATÓ
KÖNYÖRGÉS

Írta PAP KAROLYNe

Te fiatal vagy és halott. Én öreg és élek.
Bevallom: eljutottam odáig, hogy iszonyodom az irtózatostól: a haláltól.
Kedvesem, édesem: könyörgöm hozzád: segíts át ezen az iszonyaton.
Fogd meg reszkető kezemet és tégy úgy, mint az anyák, akik első lépésre

tanítják kicsinyüket. Fogd meg a kezemet, én édesem. kedvesem. Könyörgöm.
Igen. Nagyon iszonyodom.
És rejtőziködöm előtte. Belerejtőzöm fiatalok rnosolyába, szép, gyanútlan

mcsolyukba.
De most már -ez sem használ. Félek.
Te fiatal vagy és halott.
ll:n esendő is, esetlen is már.
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lts, tudod: olyan könnyű volt eddig. Gondoltam: a halál? olyan, mint az
írástudónak a betű. írás. írja, olvassa, közben észre sem veszi, hogy: él.

Most már tudom, hogy van. Mind a kettő. F.s annyira féleik a haláltól,
hogy az élettől is félek már.

Könyörgöm, én édesem. kedvesem: fogd meg a kezemet, segíts át az
első lépéseken. Amen.

NIOBÉK

Ö, Niobé, Tantalus király leánya!
Megsértetted az isteneket? Büszkélkedtél tizenkét gyönyörű gyermeked

del, rnígnem halálra nyilazták őket? Elhíszem. elhíszem.
De, tudod, a boldogság nem okul.

. Mert hát én is megsértettem az isteneket. Nem lett volna szabad gőgös

ködnömazzalaz Eggye'!. sem.
Elvették tőlem is az istenek. Halálra kínoztatták.
D€ én túl akartam járni az ő kegyetlen&égükön;· magamba varázsoltam

őt és hosszú éveken át úgy tudtam szívembe rejteni, hogy végül semmikép
pen, igazán nem lehetett megkülönböztetnem: ő-e, vagy én vagyoik-e ő. Hogy
ő sajnálkozik-e a világ múlandó örömein és örök bárgyúságaín, vagy én. Hogy
ő VI8ll-€ bezárva énbelém, vagy én őbelé. Egyelk voltunk, teljesen egyek.

így akartam én túlmerészkedni az istenek örökké éhes bosszúvágyán.
De nem lehet, ó Niobé, most már tudom: nem lehet.
Most már irigyellek. Szíklává változtál, és sirathatod gyermekeidet az

idő végeztéig.
Míg én?
Tudod: halandó vagyok, Ha galambszárnyakon is, de erősen közeledik

végórám. Es utolsó sóhajommal, ó Niobé! utolsó sóhajommal őt is ki kell
sóhajtanom magamból, és nem öröilc sziklává, de kérlelhetetlenül porrá vál
tozom, s velem együtt ő is. Bizony: elporladunk.

így bosszulnak meg engem az istenek.
így vált legszebb részvétem, végtelen szánalmam irántad: irigységgé.

Hogy bűnhödésed örökkévaló, változhatatlan. Márványszikla.
Míg én? Ö Niobé - - -

FOHÁSZ A HALÁL ANGYALÁHOZ
Roggyant térddel borulok Eléd, Halál Angyala,
Te legfőbb Hatalom, egyetlen Vigasz,
Minden léten túlnövő valóság, legnagyobb Jóság,
roggyant térddel köszöntlek,:
Halál!
Szívem égig nyúló háláját eléd tárva
sem tudnám eléggé megköszönni néked,
hogy megszüntetted az Ö kínjait,
8 szigorú mosollyal szálltál le hozzá.

Megnézted őt,

S láttad: téged vár.
Megküzdöttél minden borzalommal,
mely fogva tartotta, és nem akarja kiengedni karjai közül,
Oly erős volt, oly rettenthetetlen-makacsul tartotta karjaiban,
hogy alig tudtad legyőzni szenvedéseit.

De legyőzted. .
Ö, hála néked, legfőbb Jóság, legislegfőbb Jóság:
Halál!
Mi lett volna, ha Te nem vagy?! Ha nem terjeszt ed föléje
fekete angyalszárnyaidat? !
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FÉLEGYHAzy JÚZSEF

TÖRTÉNELMI IRODALMUNK KEZDETEI
Csóka J. Lajos, a pannonhalmi főiskola tanára és jeles történetkutató, nagy

szabású forráskritikai szintézíst írt latin nyelvű történeti irodalmunk első évszáza
dairól, pontosabban a XIV. század közepéig." És pedig tágabb értelemben véve, azaz
kiterjesztve vízsgálódását a szorosan vett történeti műveken (évkönyvek, krónikák,
gesták)kiívül Szent r István Intelmeire és legendairodálmunk egyes darabjaira is.
Munkájámak eredménye egész sor új megállapítás és megoldás lett. Ezeknek. jelen
tős része - úgy tűnik - maradandó lesz, mások utat mutatnak a további kutatás
nak, de hasznosek még azok a kutatásai is, amelyeknek eredményeivel nem ért min
denkí egyet, vagy éppen téveseknek minősítík.

Módszerének alapvető jellege azösszehasonUító szöveg- és stíluskrítíka, ezentúl
pedig a szövegekoen rejtett olyan mozzanatok felszínre hozása, amelyek következte
tést engednek. az írásművek létrejöttének idejére, helyére és személyére vagy leg
alább mátieujére. Összehasordító stíluskrítíkája messzemenő eredményekre vezetett
annak felismerésében, hogy mílyen bőséges ama hatás, amelyet történeti terméke
inkre gyakoro1t Szerit Benedeknek Nagy Szent Gergelytől származó életírása. to
vábbá Regulája, végül pedig Szent Mártonnek. Pannonhalma védőszentje és Pannó
ma származottjának életrajza.

Csókát könyvének három részre osztásában nem a terjedelmi arányosítás, ha
nem a fumönböző tárgykörök szempontja vezette. Az első részben (száz oldalon) fog
lalkozik Szent Istvánnak kormányzati elveket nyújtó, jobbára morálás-pedagógíat
jellegű Intelmeivel fiához, Imréhez. Itt a mű problematikája körül kialakult ko
rábbi megállapításokkal lényegében egyetért. Értékes többlet az Intelmek szerző

fének kíderítése vagy legalább eros valószínűsi tése, Thancmar corvev-í bencés,
majd hildesheimi kanonok személyében, akli - szerzőnk bizonyítása szerint - 1023
ota SZ€Il1t István esztergomi. udvarában tartózkodott, ahol - Szerit István kíván
ságának megfelelőerr - formába öntötte az Intelmeket. Fő bizonyíték az Intelmek
és Thancrnar egv korábbi művének (Bennward hildesheimi püspök biografiájának)
stiláris és gondolati megegyezesei. (E felfedezésről szerzőnk korábban már tájékoz
tatta olvasóinkat e folyóírat hasábjaín).

A könyv második résre Arpad-kori Iegendairodalrnunk termékeit vizsgálja és
pedig Szerit István 3, Gellért 2, továbbá Szent Imre, Szenit László és Zoerard-András
és Benedek egy-egy legendáját. Sorra veszi a legendák valamennyi számottevő kér
dését és történeti jelentőségüket, de fő gondját mégis provenienciáiuk képezi. Vizs
gálatának eredménye, hogy valamennyiük szerzője bencés, (az volt a később pűs

pökké lett B. Mór és Hartwiok is). így a Zoerard-András-Benedeké Mór pannon
halmi, a Nagyobb Szent István Legendáé egy pécsváradi, a Kisebb István Legendáé
egypannonhairní, a Hartwick-legendáé egy volt hersfeldi s a többi legendáké ismét
egy-egy pannonhalmi benedekrendi szerzetes. Ezt a 228 lapot kitevő második részt
d éppúgy jeHenlZi a gazdag problémalátás és gondos kidolgozás, mint a könyv
oármely más részét. Sorra kerül a történeti és forráskrí.tíkaí kérdések minden fon
tosabbja, s a válasz lelkiismeretes, bő bizonyító anyaggal, elmélyültséggel. a szöveg
párhuzamok gondos Iilológnru és tárgyi elemzésével. Kutatóink e területen végzett
cddígí megállapításait több helyen korrigálja és újabb eredményekkel gazdagítja.

A könyv legterjedelmesebb része a harmadik, melyben nemcsak a legendakon
túli, tehát már a szoros történeti anyag értékelését kapjuk, hanem megelevenedik
előttünk a XI-XIV. századok hazai történeti irodalmának teljes organikus kifej
lődése is, rekonstruálva az egykor Iétezett, de elveszett (Chronica Hungarorum
Gesta Ungarorum, Nemzeti Krónika, Hun Történ~t) történeti műveket is, már

• A Latin Nyelvű Történeti Ircx:kllom K:iallackulása Mag-ytarors!Z1ágon a XI-XIV. Században,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 19B7., 683 Iap.
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amennyire a gyér adatok és lQgik:ad múvelet azt lehetővé teszik, - amely munkának
egyes mozzanataí olykor 1-1 krímí-regény izgalmával és fordulatával versenyez
nek. Nem kapnalt viszont helyet a Julianus barát akciójával és a tatárjárással fog
Lalkozó művek (Richardus Relatio-ja, Rogerius Carmen MiserabHéje és az ismeret
len szerzőjű Planctus), mínt amelyek nem esnek már a nemzeti történetírás fejlő

dési vonaíáoa, halnem azon kívül helyezkednek el.
Jól érzékelteti Csóka l7'anmonhlilma aiillmilimasságált, hogya szellemi terrnelő

munka tűzhelye íegyen. Az első legendák kele1Jlrezésejlwr, a XI. század fordulóján az
a Péter apát kormányoz, "aki kora legműveltebb emberei közé tartozott ... , s nem
csak királyi és pápaioikleveleket igyekezett szerezni monostora számára, hanem
rajta volt, hogy szerzeteseí irodalmilag is működjenek, Igy készült el kormányzása
idején Pannonhalmán Szent István és Szent Gellért Kisebb Legendája s valószínű

leg ugyanott a magyarság pogánykori történetét tartalmazó Gesta Ungarorum, s
folytanták fa korábban megkezdett) Chronica Hunqarorumot is" (394).

S amikor Igazolni törekszik több XII-XIII. századi történeti írásunkról a pan
nonhalmi eredetet, színtén nem feledkezik meg bemutatni, hogy rnennyire adott volt
a szükséges tárgyi és szellemi milieu az:Hyen működéshez. "Anonymus után ott
foJ.ytattáik és fejezték be a Chroníca .Ungarurornot, elkészítették Szerit László Le
gendájált, a Nemzeti KrÓTIiikát s részben a Pray-kódexet is. Elismerésünket a XIII.
századra vonatkozólag osak fokozhatjuk Oros apát nagyszeru kormányzása alatt
(1207-42). E nagyvonalú főpap levéltára állományát kb. 6-szorosára emelte az
általa szerzett kb, 160 ok!levélJlel s eHreszí1Jtellte a Pannonhalmának adott királyi
és pápai oklevelek másolati könyvét, a ,Liber Rubert-t és az Albeus-féle birtok
összeírást, Ez utóbbi ... a kor társadalom- és gazdaságtörténetének leggazdagabb
magyar forrása" (587) 01'OS apátnak az egész középkorí bencés magyar történet
legkímagaslóbb aiLakjánaik egyik legfelzűnőbb vonása éppen az írásbeliség nagyra
értékelése. Azon az alapon, hogy Szerit István jogközösnek nyilvánította Pannon
halmát Morrte-Cassinovaí, Oros lemásoltatta az utóbbinaik kiváltságleveleit s azo
katpaiIlnOlIl:ha1'mi vonatkozásban ds elismertette és megerősíttette a pápákkal. Ö
serkenthétte a Pray-kódex írójái Szent László Legendájának megírására, II. András
uralkodásának első évtizedében: l212-ben ímaszövetséget létesített egymással a
két apátság, Pannonhalma és Monte-Cassi:no, mínek értelmében évenként január
25-én a konvent miséspapjaí egymásért miséztek és imádkoztak (588). Működött

a pannonhalmi konvent, mínt hiteleshely is, ilynemű fennmaradt oklevelcinek
elseje 1202-ből való. Oros apát nagy tanultságához hasonló világlátottság járult.
Hatszor járt Itáliában, s útjai során kétszer eljutott az ősrnonostorba, Monte-Cassinóra,
Résztvett 1215-ben III. Ince pápa híres egyetemes zsinatán. a IV. lateránin is.
1217-'ben elkfsénte II. Andrást szeritföldi útjára. A 20-as évek elején a király.
egész udvarával, részwett.az Oros apát által újjáépített és ma is álló bazilika és
monostor felszentelésí ünnepségéri. Később vártornyokkal is megerősítette az épü
letet s ezeknek köszönhette az apátság, hogya tatár ostromot srikeresen vissza
verték.

Pannonhalma tehát az országnak valóban kiemelkedő anyagi-szellomi felleg
vára. A föltételek az írásbeliség megindulásához adva voltak, amit szerzetesei nem
is hagytak 'ki!a:knázatlanul. Itt fOgjJ.aa,táik írásba 1019 óta, rövid feljegyzések formá
jában, azt a néhány rendi és dinasztikus eseményt, amelyeket a Pannonh.:zlmi Év
könyvek őriztek meg számunkra.

Csóka ama munkája során, mellyel felépíti négy évszázad hazai történetíro
dalmiszintézisét, beleszámítva a ma már elveszett művek rekonstrukció iát is, a
Chronika Hungarorummal mutatja be első ízben ebbeli rátermettségét. Meggvőzően

igazolja ennek létét, szerkesztí meg tartalmát. kutatia fel forrásait és szerzőjét.

Szerinte ezt az áilJlítólagos rnűvet az l06D-as években készítette Pannonhalmán egy
ottani szerzetes, Létezésének szellemes igazolását a Zágrábi és Váradi Krónikák
bő magyar vonatkozásaiból, amelyek közvetlen szóbeli üzenetváltásokra és mát'
akkor létező magyarországi írásműre mutatnak. A Chronica Hungarorum Csóka
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szerínt a magyarságnaík 970-1060 kőzti keresztény történetét tartalmazta. Ezt kő

vetően, pár évtized múlva, körülbelül Szent László uradkódása alatt jött létre aztán
az a Gesta Ungarorum, amely a régebbi, tehát pogány-kori magyar történetet tár
gyalta, És itt szolgá:! Csóka hatalmas meglepetéssel. Hóman Bálint a 20-as években
egyik legnagyobb tudományos sikerét a Szenit László-kori Gesta Ungarorum-ról
szóló, külön könyvben kLiadott elméletével aratta. Bebizonyította, hogy ma ismert
történeti errüékeínk mandegyikét megelőzően létezett egy olyan mű, mely Gesta
szerű feldolgozásban adta a magyarság történetét - pogány és keresztény-korit
egyaránt - az eredettől és vándorlásoktól Szent László koráig. Hóman nagy gond
dal és hatalmas biwnyító anyaggal építette föl teóriáját. S' az olyan rneggyőzően

hatott, hogy történetcudományuníknak alapvero tételévé vált s mínden historikus
elfogadta, egy-két megrögzött kételkedőt (például Domanovszky Sándort) kivéve.
Igazában Csóka Lajos művéíg ésszerűülennek is látszott annak visszautasítása,
Szerzőn/k viszont rnost nyíltan ,kijelenti: "A Hóman-féle Szent László-kori Gesta
Ungarorum sohasem Iétezett" (410). A Hóman-elimélet cáfolatát (lévén vnegatív
jeHegű rnurrka) nem műve korpuszában' végzi, hanem külön, a függelékben
(647-672), A cáfolat, első olvasásra, teljesen meggyőző és visszautasíthatlan ere
jű. A Hóman-fele színtézís érveinek ismertetése után rátér azok cáfolatára. Amíg
ugyanis Hóman a maga kOIlJstrUJkciójának erejét a francia cisztercita szerzetes, a
froisfontaínes-í Albericus Világkrónikájának olyan magyar vonatkozású adataira
építette, amelyeknek függése más magymkróni.káktól nem mutatható ki, tehát
csakis egy elveszett ősi magyar kxónikából vehettJe azokat a francia ·s:rer·ző: addig
Csóka igenis IJtimutaitja ezen úgynevezett "bizonyító" lelőhelyekről, hogy a Hóman
féle (képzeletbeli) Gestán kívül is léteztek (649-660). Ugyanígy jár el Odo de
Deogil-nalk, az 1147-es :keresztes hadjárat során nálunk megtordult j)rancia króní
kásnak ; majd Viterbói Gottfrid, Barbarossa FrigYeJi káplánjának XII. századvégi
magyar vonatkozású - Hóman szerint az ő elméletét bizonyító - adataival is.
Hogy a mai magyar forráskrí.tíka reagálása igenlő vagy tagadó lesz-e, az még
nem látható, de hogy számvetéséből többé el nem hagyható, az bizonyos. Abban
Iegalább is igazat kell adni Csókának. hogya Kállay Ubul és Hóman-féle ama
nézet, mely szerínt a Iászlókorí ősgesta szerzője a német eredetű, X. századi Ven
celirmek dédunokája, Köppány kirá:lyikáplán, - nem egyéb puszta vélelemnél :
'lA szerző személyére, származására és műveltségére vonatkozó kijeléntések első

és lényeges hibája a tárgyi alap teljes hiánya" (672).
A Hóman-féle Gesta helyett - bármily furcsán hat - igenis vallja Csóka egy

másik, ténylegesen létezett Gesta letét, amely azonban nem egy szinte már rnű

vészí feidoígosása a magyarság pogány- és keresztény-kori egész történetének
(mint Hómannál), hanem egyszerűen csak a pogányikor történeti és mondai ele
meit foglalta össze, (A magyarság származása és őshazája, - csodaszarvas, 
Emese álma, - országvásárlás. - honfoglalás, - fehér ló, - kalandozások; 
Lél és Bulcsú tragédiája, 369-3l'4). Ez írásmű összeállítását ő is Szent László
idejére teszi. Nem tagadható e Gesta valószliiűsítésének nagyobb ereje a Hómané
nál és szerzőjük igen ötletesen járta \ré~.g azt az utat, melvnek során rá.talált
Oestája elemelnek szótszört forrásaira. (Ezek: a VI. századbeli Exordia Scythica;

Jordanes: De Gothorum origine et qestis: - Regino (prümí apát): Chronicon;
- Regino Continuatora (Adalbert, trieri szerzetes, majd Magdeburg első érseke):
az R.-levél (R = Regino?) ; - és Widukind: Re.~ gestae Saxonicae). S ki volt ez
ősgesta szerzője? "A mű szerzőjéről biztosat nem mondhatunk, Tény azonban,
hogy forrásai bizonyos vonatkozásban rnind bencés alkotásoknak tekinthetők" (392).

Részletesen foglaűkozik Csóka a "Nemzeti Króniká't-val. Ez egy olyan őstör

ténetimagyar forrásmű (természetesen latin nyelvű, mint valamennyi történeti
művünk Mohácsíg), melynek egyikori szükségszerű Iétét már 1320-ban megállapí
totta Marczoli Henrik, azóta is vallják azt tönténetíróírik, amely mű azonban nem
maradt fÖI1Jt, így tartalmát csak rekonstruálni, keletkezési idejét, helyét, szerzőíér

és életsorsát - tobb-kevesebb bizonyossággal - csak valószínűsíteni lehet. Csóka
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rövid bíráló-szemlét tartva az eddigi nézetek fölött, itt is önálló véleményt alakít,
Iti. Am vallja, hogy míg korábban a magyar történeti gesták és krónikák külön
foglal'koz1lak a magyar nemzet pogány-kori és külön a kereszténv-korí tfutenetéve1,.
addig "ez az elsŐ teljes - a pogány- és a keresetény-kort egyaránt tárgyaló 
magyar történet, a Nemzeti Krónika, amely a XIII. század lű-es éveiben készült
Pannonhalmán" (528), s amely mü lett aztán "a XIII-XIV. századi teljes magyar
történeteinkinek őnforrása" (529). Megszekott alapos, a kisebb részletekre is kiter
jedő kritikai vizsgálat után, mely egyrészt szövegkritnka, másrészt az előfordulási

helyek, időpontok, események és egyéb körülményele analíziséből és a belőlük

vonható követk€'Zlte~ből án. Végill saját véleményét így fogalmazza meg: "Mt
Hóman és Madzsar elgondolásával szemben úgy véljük, hogy az író Oros apát
pannonhalmi konventjének valamelyik tagja volt a XÍII. század elején" (559). Erre
utalnak olyan jellegzetes apró körűlmények, amelyeknek ismerete csakis pannon
halmi szerzetestől eredhet; továbbá olyan stílusjelenségek, melyek Szeart Benedek
életrajzának és regulajának alapos ismeretét és hatását mueatják. A keletkezés
időpontjára nézve ~dig elígazító a ,királyi hatalomnak és koronázásnak olyan
történetpolítékaí szemlélete, amelyből Imre lkirály és testvére, András herceg XIII.
század eleji víszálya tűnik elő. (559-560).

Sokat vitatott kérdés a "Hun Történet" esete is. Ez az egykori írásmű mai
alakjában Kézai Simon Ilm:ón~kájá:lllak (Script. Rer.; Hunq. I. 141-162) és a Képes.
Króníkáook (ugyanott 239-278) egy részét teszi ki,- magyar fordítása a l'tIonum.
Hungarica III-ban: Képes Króníka, Bp. 1959. (49-73). - A művet Váczy Péter a
XIII. század államszemléletébe nem egészen beállítható volita míatt "történeti
utópíának", Eckhardt Sándor pedig "fantasztikus regényv-nek nevezte. A szerző

ség kérdésében (Kézai Simon-e vagy nem) régi vita folyik Karácsony~, Hóman,
Madzsar, újabban ifj. Horváth János Kézait mondják szerzőnek; Győrffy György
Akos mester budai prépostot V. István idejéből; Domanovszky cáfolja Kézaí szer
zőségét, A szerzőségen kivül Váczy, ifj. Horváth J. és Gerics József beihatóan fog
lalkozik a Hun Történet politikai és közösségí életét bemutatá részleteivel s a mű

társadalomszemléletében az újjáéledő római jog és Aquinói Szerit Tamás társa
dalomtanának hatását fedezték fel. Csóka tagadja Kézai szerzőségét, szerínte az
író pannonhalmi bencés volt, a keletkezési idő IV. Béla uralkodásának második
fele s a benne található ún. "népfe1ség"-elvét (ha ugyan szabad ezt a kifejezést
használní l) nem annyira Szent Tamástól és ra- jogászoktól tanulta, rnínt inkább
Szent Benedek regulájából (5.73). Aztán igen részletesen (573-589) mutat rá azokra
a nyomokra, amelyek a mű parmonhalmi keletkezését valószínűsítik.

Hely hiányában mellőzve itt most már Csóka bírálatát Kézai Simon művéről

és a Képes Krónikáről, helyesebben a Budai Minorita krónrkájáról, - kissé bő

vebben kell megemlékeznünk szerzőnk Anonymus-elméletéiOO. Amikor ennek tár
gyalásahoz fu, színte megilletődötten áll meg egy pillanatra. Mert nemcsak am
jelenti ki, hogy "töI'1:étnetírásunJ{ történetének legvitatottabb problémája az Ano
nymus-kérdés" (427), hanem nagy gonddal, bár az eddigi elfogadható elismek fel
használásával. egyéni, minden eddígJitől eltérő saját véleményt konstruál. Szerinte
4.nonymus nem III., hanem II. Béla notártusa (így Jakubovich, Pais és Kniezsa
is). Keletkezési helye nem a k.irádyí udvar, vagy valamelyik főpapi aula, hanem
Pannonhalma. Szerzője S€II11 azonos az eddigi vélemények egyetlen Péterével sem:
P. esztergomi, - P. óbudai, - P. fehérvári préposttal. vagy legújabbanP. győri

püspökkel, hanern valamelyuk pannonhalmi szerzetessel, azzal, aki II. Béla udva
rában alkalmi notáríusí szerepet ds töltött be. A mű keletkezési ideje pedig 1150
körül van. A kérdést, horderejéhez képest, nagy körültekintéssel dolgozza ki. Ez
már a 86 lapnyi terjedelemből is kitűnik. Bizonyítási sorrendje: cáfolja a III. Béla
jegyzője mellett:i érveket, köztük a legmeggyőzőbbeket, a Szilágyi Lótándéit és a
Győrffyéit; - köV'e1Jkezilk Jakubovich II. Béla jegyzője mellett szóló érveinek bírá
lata ("lényegében helytállónak tartjuk Jakubovich felfogását és bizonyítását ... A
szerző személyére vonatkozó elgondolását azonban nem tudjuk elfogadni" 449).
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A maga elmélete szerínt: "a Gesta Hungarorum szerzoje, a P. dictus magister,
mímden bizonnyal pannonhalrní bencés szerzetes volt, aki a pannonhalmi iskolát
igazgatta" (453). Érvei: azon kor irodalmát nem a királyi udvarban, hanem a ben
cés monostorokoan művebték; - a rnűben a honfoglalás során szerepeltetett kb.
25 SZJeIDély utódai szinte lkivétel néükül olyan bencés apátságok ~egyurai a XII. szá
zadban, amely apátságok alapítása III. Béla uralkodása előtt történt; - az Ano
nymus-féle honfoglalásnak alig van olyan fejezete, melynek ne lett volna helyi
vonatkozása bencés apátságokkal: - a stílus bencés színezetű; - !ha Anonymus
prépost, vagy püspök lett volna, azt fel ils tűntette volna (ahogyan tett például
Mór pécsi püspök műve megtrásakor ; "Ego quidem Maurus' nunc episcopus, tunc
autem puer scho~asticus"). Ezek a valószerűsitésí érvek. Majd igy folytatja: "Em
a valószínűséget a Gesta Hungarorum és a pannonhalmi OIklevelek szövegének ösz
szevetése által igyekszünk a történeti bizonyosság fokára emelni". És most 10
Iapon keresztül (482-492) ezen szavak és szővegek "bizonyitó"párhuzama követ
kezik. Végrnegállapítás: "a G. Hung, szerzője a pannonhalmi rnonostorból 1139-ben
került a iimrá1yi udvarba, ahol mínt notaríus szolgált II. Béla haláláig (114J.). Az új
király, II. Géza, 11j notariust hozott, rnire ő visszatért Ph-ra, ahol a monostorí is
kola keretében dolgozott s ezen állásában írta meg az 1150--es évek elején a G.
Humg.-ot. .. , P. betűvel kezdődő nevét nem tudjulk megmondani, de a XI-XII.
századból egyetlen történetíró bencés nevét sem lÍsmerjük" (495). Érdeklődésre tart
hat még számot, hogy Anonymus ekífejezését: "dum olim in scho~ClITi studio simul
essemus", nem a párizsi egyetemre vonatkoztatja, mínt korábban míndenki, ha
nem a pannonhalmí iskolára! (u.o.) GYŐ1'Y J. és Horváth J. nézetével szemben
hangsúlyozza, hogy "Anonymus nem egyszeruen a feudális társadalom előjogart

igyekezett kétségtelenné tennd, hanem elsősorban a bencés monostorok . alapítólnak
és donátorainak kívánt a honfoglalás keretében hasznos és hálás monumentcmot
áIllftani" (504).

Bár Csóka az Anonymus-kérdésben dolgozik a legnagyobb gonddal és appará
tussal, bár egyes részletei és érvei meggyőzőern hatnak, a belőlük kialakított össz
képet és végköve!lkeZJtetést a magunk részéről nem tartjulk elfogadhetónak, S mire
építjük ellenmondásunácat? Kettős tényre. Az egyiik, hogy az Anonymus-mű össz
képe (szavak, szöveg, történeti helyzet, kulturális kép) túlmutat már va XII. szá
zad közepén, túl a XII-XIII. század fordulóján; Anonymus írása már a kezdődő

XIII. századot revelálja, Másik alapunk pedig: az a sok és mélyrehatoló kutatás,
amit újabban Ls végeztek Amonyrnus körül, azok a nagyon is konkréttá érett érvek,
amelyeket az újabb vizsgálódások tártak elénk, olyanok, hogy meg kell előttük

hajoilJnUJnlk. Ezek pedig a XIII. századra mutatnak. Mi úgy látjuk, hogy Csóka
többi kutatá§ó. eredményei lényegesen reálísabbak, mínt az Anonymus-kérdésben.

Ugyancsalk bíráló megiegyzésünk: a kellőnél erősebb hangsúlyt kap a pán
benediktinl2Jmus. Helyes-e, ha a középkor 4 évszázadának ennyire uníformizáljuk
a magyar szellemiségét? Nem jelerrt-e nagyobb gazdagságot a többszólamúság el
ismerése? (Világi papok és liitterátusok, királyi IkJanccl1ári~ a XII. századtól cisz
terciek és premontreiek, a XIII-iktól ferencesek, domírríkánusok, páJIosok). Nem
is szólva arról, hogy akkor még nem, differencálódott annyira (azaz a kezdetén
volt) a ezerzetesi íntézmény, hogy olyan kífejezetten szólhafnárak bencés szellemi
ségről. mínt IkésÖbó ciszterci, ferences, [ezsuita, piarista stb rendi irányzatról.
Akkor az, amit ma bencés szellemnek mondunk, még egyenlő volt az általános
szerzetesí szeblerranel, ez pedig a Iközépkori keresztény szellemmel' általában. Hang
súlyozzuk: örülünk, hogy középkorí írásaink proveníencíáiát olyan sok eredmény
nyel kon~retizálta Csóka Lajos, annak is, hogy Pannonhalma szellemi tevékeny
sége az őt megihlető hangsúlyt és bizonyítást nyert, csak a pánbenedíktus unifor
mizálás mai értelmezésű hangsúlyát érezzük eltúlzot1Jnak.

Csóka Lajos műve hatalmas színtézís, szédületes ismeretanyaggal és rendkí
vüli eredményekkel. És szerzőie, ezen életműnek b€HIö munkájával, legelmélyül
tebb történeti forrá'Slkutatói.lnksorában vívott ki magának előkelő helyet.
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A KIS ÚT

iszus "EGY SZOVAL SEM VALASZOLT" (Mt 15, 23)

Megfogalmaztulc-e gondolatunkat Hyen
egyszeTŰen: Nagyon sokat köszönhetek a
Szentírásnak, elsősorban az Evangélium
nak?

Gondolkozunk, töpTengünk általános
vagyegyéninek látszó problémákon. Azt
vesszük észre, zsákutcába jutottunk. - De
azt is: a Szentírás kinezet belőle. Nem
ritkán ezért tépelődünk: kértünk vala
mit, s nem kaptunk nyomban szívünk
szerinti választ. Miért?

Okulásul idézziik fel a kananíta asszony
történetét (Mt 15). Ne kelljen keresgél
nünk, íme ez van benne. A pogany édes
anya lányának meggyógyulásáért könyö
rög Jézusnak. Kiáltozni kezd: "Könyö
rülj rajtam!" Jézus egy szóval sem vála
szol. Közbenjárnak a tanítványok: "Tel
jesítsd kérését" Jézus válasza elhárítás:
"Küldetésem csak Izrael házának elve
szett juhaihoz szól." Az asszony nem ad
ja fel a reményt. Leborulva kéri: "Uram,
segíts meg!" Jézus felelete megint nem
az, amit ez az esengő lélek várt. "Nem
jó elvenní a gyermekek kenyerét, s oda
dobni a kis kutyáknak." Vagyis még nem
jött el annak az ideje, hogy a pogányokat
a mennyeí Atyához vezesse. Az asszony
azonban nem ,tágít, nem sértődik meg.
Talprl1.esetten fűzí seavait Jézuséhoz:
"Igen, Uram, De a kiskuiuiik is esznek . . ."
Jól váltó észre, alázatos szívre, erős hitre
mutat viselkedése. Jézus magatartása
nem tudja megtOrni bíza Imát, kitartását.
Meg ís kapja a jutalmat. "Asszony, nagy
a te hited. Legyen akaratod szerint." Vagy
ahogy Márknál olvassuk- (7)': "Ezekért a
szavakért menj, az ördög elhagyta lá-
nyodat." .

Jézusnak ebben az esetben tanúsított
magatartása rést nyit Isten elgondolásai
ba. Szó sincs itt - máskor sem! - nem
törődömségről, iinkényességről, szeszé
lyességről, ember íránti figyelmetlenség
ről, mint az elsötétült emberek gondol
ják Érnei; índokolt szempontjaí vannak.
Ezek közül néhányba itt bepillantást
kapunk. Máskor nyilván más okokból
nem válaszol mindjárt. Elmélkedjünk
azokon, amik ítt elénk tárulnak.

Egy szóval sem válaszol. Hallgat. Hall
gat, hogyannál feszültebben, nagyobb
várakozással figyeljünk rá. Várjuk, mi
kor szólal meg, s mit mond majd. Talán
a próba csöndje, némasága ez. Fölméri
viselkedésünket. ElkedvetLenedünk-e
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vagy kigyúlunk? Csak az okos várakozás
válik javunkra, nem a sürgetés. A türe
lem, s nem a tomboló számonkérés vagy
a duzzogó elégedetlenkedés. Nem szól
mindjárt, hogy megtanuljuk: imádsá
gunkban ne csak mi beszéljünk, hanem
engedjük őt is széhoz jutni. A megfelelő

pillanatban - s ő tudja, melyik az! 
bensőnkon keresztül kapunk választ.

Elhárítja a kérés teljesítését. Mit te
szünk? Beletörődünk-e, vagy tovább ké
rünk? Ha valóban fontos, amiért hozzá
fordulunk, akkor újra ostromoljuk. "A
remény ellenére is reménykedve" hiszünk
(R 418). A célt nem az első lépésekkel
érjük el, hanem ha végig megyünk az
úton, kitartunk az utolsó lépéseku). Ha
abbahagyjuk, ez annak a jele, hogy ma
gunk se tekintettük fontosnak kérésün
ket. Futó, felületes érzést, kérést gyors
abbahagyás jellemez. Amiért egész em
berként kell küzdeni; amit nemcsak kez
dünk, hanem be is akarunk fejezni (L 14
30), azt érdemeljük meg, azt értékeljük,
ahhoz fűznek kedves emlékek, azért va
gyunk őszintén hálásak.

Izraelre hívatkozik, mintha távol len
nének tőle a pogányok, nem törődnék ve
lük. Ha magunkat nézzük, úgy véljük,
kitér előlünk, bújócskát játszik velünk.
De ilyet csak jóbarátok tesznek. Figyel,
várja, keressük-e, meg akarjuk-e találni?
Azért tesz így, mert szeret. Megtaláltatja
magát velünk. Ez a találkozás csupa öröm.

S milyen a kananita asszony viselke
dése? Amilyen egy szerető, gondos édes
anyáé, akinek a lánya kegyetlenül gyöt
rődik. Nehéz helyzetben van lánya miatt
s Jézus magatartása miatt is. Mégsem
veszíti. el emberi méltóságát. Nem szé
gyeniti meg magát azzal, hogy dühön
gene. Kérését fontosnak tekinti. A belső

egyenes tartáshoz van benne erő. Az is
mételt elutasitás ellenére Í$ állhatatos
ságra képesíti a rendíthetetlen hit. Allja
a próbát.

És mi? Vannak köztünk, akik hasonló
esetben könnyen készek akifakadásra.
Akiket elragad az önzés. Türelmetlenül
kővetelőznek: "Adj, Uram, de mindjárt!"
Tehetetlenségükben gúnyolják Istent, a
kereszt közelében kiáltozók hetykeségével
vagy félelmével.

Mások nagyszel'ű emberséget és elsza
kíthatatlan odaadást tanulnak ettől a po
gány asszonytól Jézus iránt akkor is, ha



nem akkor és nem úgy történik, ahogy
ők látnák jobbnak.

Szítsuk fel magunkban a' bizalmat. Bí
zalmunk van, ha semmi kétség nem mo
toszkál bennünk. Ha teljesen Istenre bíz
zuk a döntést: Legyen meg a te akara
tod! Bizalmatlanságban ott a kétely: Meg
adja-e, amit kérek? Figyel-e rám? Ér
dekli-e sorsom? Nem nyitjuk ki egészen
szívünket, ezzel elzárjuk Istent magunk
elől. Az a "két jó öreg asszony", akikről

Vörösmarty ír, "télkönyvből, de nem fél
szívvel" imádkozott. A bizalmatlanko
dóra ennek ellenkezője vall: fél szívvel
imádkozik.

Jézus példabeszédet ís mondott arTól
(L 18), - amitől semmi vélt sérelem,
semmi índul.at, semmi iaegeskedés, hiá
bavalónak gondolt törekvés sem tarthat
vissza -, hogy "kell imádkozni és nem
szabad abbahagyni." Sőt igyekezzünk jól
imádkozni. Valami folyamatosabb fizikaí
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vagy szellemí munka foglalkoztat, szel"et
nénk megoldaní, befejezni. Előtte vagy
közben kötelező vagy önként váLlalt ima
siirqet, Ajkunk mondja a szavakat,
eszünk a feladaton jár. Kapkodunk, si
ettetjük az ·imát. S panaszkodunk: nem
megy az íma. Nem, mert nem adunk rá
időt, idegeskedünk. Nem az ima érdekel
hanem a más tennivaló. Ha annyi fele
lősséggel, odaadással imádkozunk,
amennyire a kiiteles' vagy érdeklődő kér
dés köt le, akkor sikerül imánk.

Aki csak áhitatot, jámbor érzelmeket
keres, akar az imában, de abbahagyja, ha
vígasztalást nem kap, az tévúton jál'. Nem
Istent keresi, hanem önmagát. Az ilyen
ben nincs. készség, hogy áldozatot vállal
jon, s azt teljesítse ís. E nélkül pedíg
nem lehet a lelket végigszántó ímádság,
nincs ami az értünk önmagát feláldo
zó Jézushoz kapcsol.

SZALÚCZI PELBART

ALFRINK BÍBOROS AZ EGYSÉGRŐL

ÉS SOKFÉLESÉGRŐl AZ EGYHÁZBAN

Bernard Jan Alfrink, a holland püspöki kar elnöke a német Ka
tolikus Hírügynökség Számára írta az alábbi cikket, amelyet teljes
szövegi?ben "közlünk.

A mai egyházban jelentkező megúju
lásd törekvésekben fontos szerepet játszik
az egyházi strukturák megváltoztatására,
valamint a plurtforrnítás elismerésére irá
nyuló óhaj. A strukturák megváltoztatá
sára annak tudatában törekszenek, hogy
az egyház igenis alkalmas arra, hogy be
rendezéseit a történet fo[yamán a zarán
dokló Isten népének mindenkorí igényei
hez igazítsa. A plurformí'tás nagyobbfokú·
elismerésére irányuló kívánság pedig azon
a meggyőződésen alapul, hogy az egy
háznak a történet folyamatában a külön
bőző népeik és körűlmények sajátosságai
nak megfelelőerr sokféle módon kel[ kí
bontakoztatnía kincseit és erre képes is.
Az egyház a zsoltár szavarnak megfele
lően circumdata varietate (sokszínű ru
hába öltözött) királynő (Zsolt 44). A na
gyobbfokú pluriformitás nem fenyegeti
az egységet hanem a nagyobb elmélye
désre és az egység további krbontakozta
tására irányul.

Az egyház nem maradhat érjnoetlen a
mélyreható átalakulások kőzepette, ame-

ly€lk korunkban a társadalmi viszonyok
ban és struktúrákban mennek végbe. Ezt
mindnyájan egyre inkább tapasztalduk.

A vallásszociológusok a társadalmi át
alakulásokkal hozták kapcsolatba a vál
tozást, ami az egyházban - főként a hit
tartalmakkal és az egyházi tekintéllyel
szembeni magatartás terén - bekövet
kezett. Rámutattak arra, hógy a vallás
és az egyházi ítnézmények nem jelente
nek változtathatatlan nagyságrendet és
hogy fejlődésük nem magyarázható csu
pán a teológia fejlődéséből; egyidejűleg

szociológiad törvényszerűségek is közre
játszanak benne. Ha az egyházban hít
és tekíntélyválságról beszélümk, figyelem
be kell venni ezt az összefüggést. Nem
míntha az egyiházban a szociológíát illet
né meg az utolsó szó, hanem azért, hogy
a szocíológla áltáll megállapított tények
ből kiindulva,ezelketa tényeket keresz
tény szempontoól vkrttikaí vizsgálat tár
gyává tegyÜJk, annak· az esetleges pozitív
haszonnak az érdekében, amelyet az
egyház számára jelenthetnek. Ez érvénye-

335



sftJhetó például azokkaJ. az eltolódások
kal kapcsolatban, amelyek a tekintély
ről alkotott fölfogásban következtek be.
A pusztán '1JeIkintélyi, központosítcet hier
archia nem tudja többé hivatását meg
fulelőképpe!ll betölteni. 'I'úlkevés lehető

séget biztosít ugyanis az alulról fölfele
irányuló kommuníkácíónak, ami pedíg
elkerülhetetlenül szükséges, ha a hier
archia nem akarja figyelmen kívül hagy
ni azt, arndt az alapokban átéllneik és
megtapasztalnak.

A zsinati és zsinat utáni eikkileziológia
sokféle lehetőséget nyújt arra, hogy po
zitívan értékeljÜik a strukitúráJk megvál
toztatására és a plurifoemításra irányuló
törekvéseket, amelyek az egyházban nap
rál-napra élénkebben jelentkeznek. Ez
az eikkileziol6gia megfelelőképpen hangol
hatja ezeket a törekvéseket, és ahol szük
séges, helyesbítheti szélsőséges kUengé
seiket.

Itt elsősorban a történetiség újra fel
fedezett és elmélyített tudatára kell gon
dolnunk, az egyház történetíségére, ame
lyet a zsinat is kifejezésre juttatott, ami
kor az egyházról szóló dogmatikus kon
stítúcíóban központi helyet biztosított az
egyház, mínt Isten népe gondolatának.
Az egyház mínt Isten népe: ez azt jelen
ti, hogy "az egyház va:1óbanbelép az em
berek történetébe", hogy velük együtt éli
át "megprábáltatásai!kat és ellentmondá
miikat". A megpróbáltatásolk. közé ikeLl
.számftani nemcsak a kwső viiágból je
lentkező üldözést, hanern ugyanúgy az
egyházban magában [elentkezö jelensé
geket is; az egyház ugyanis a test gyön
geségeibe van öltözve. Éppen ezért sem
per purificanda (állandóan tis7Jtulásra
-szoruló) s ezért szól hozzá álJJandóan a
felszólítás, hogy veze1<eljen és megújítsa
-életét, AI1Ih'l!k a felfogásnak. -amely az
-egyházat nem monofízíta módon egyoí»
dabúan csak isteni eredete felől, hanem
ca maga történett és emberi vonatkozásat
ban is szemléli és ismeri el, következ
ményei vannak, s ezeket a teológia to
vábbfejleszti. Ekkor például kiderül, hogy
a centralísztikus tekiJntély gyakorlása az
egyházban [avaréset elmúlt korok társa
dalmí tényezőire vezethető vissza és az
Újszövetség, valamint az őesegyház alap
ján egyáltalán nem tekinthető az egye
dül 'lehetséges és jogos módozatnak.
Ugyanígy kiderül az is, hogy azt a mó
dot, ahogyan a hit tanítását az egyház
ban megállapították és ahogyan az folyt,
ugyanezek a tényezők határozták meg
részben és befolyásolták is, s ennek foly
tán a megváltozott társadalmi körülmé
nyek között felülvizsgálhatók és felül ig
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kell vizsgálni óket.
Az a tény, hogya II. vatitkáni zsinat

egyetlen elitélést sem mondott ki és nem
hirdetett ki egyetlen dogmát sem, éppen
ezért nem csupán ennek a zsinatnak lel
kipásztori jellegéből folyik; sokkal in
kább arra utad, hogy az atyák XXIII.
János példáját követve, felísrnerték, hogy
a hit és a keresztény élet dolgaiban a te
lcíntéllyel teli vezetés nem folyhat többé
a kizárólagos és formális definíciók for
májában. A keresztény dogmát, ha he
lyesen meg akarjuk értem, a maga tör
téneti távlatában kell szemíélní és a tör
ténet folyamán éppen ezért különböző

rnódon \kie1Jl megvallaní, anéllkül, hogy lé
nyeges Ielentőségét elveszítené. A dog
málkJnak a bíblíaí kérügmával kelI vonat
kozásban 'lenniük' úgy, ahogyan azt a
múlt és a jelen Idők egyháza hívőert

értelmezi,
Második szempontunk ahhoz a helyhez

vezet, amelyet a zsinat jelölt ki a laiku
sok számára A laikusok, így mondia az
egyházról szóló konstítúcíó, a híerarchí
ával együtt részesednek Krísztus prófétai
küldetésében. "ÉPP ezért őket egyrészt
tanúiulrendelte, másrészt fölruházta a
hit érzékével és a szó kegyelmévet (v. ö.
Apcsel 2, 17-18; Jel 19, 10), hogy az
evangélium ereje ott ragyogjon a mín
dennapi családi és társadailrrni életben"
(Hittani rendelkezés az egyházról 35.). Az
utóbbi szavakat nem szabad kizárólagos
és beszűkítő értelemben felfogni, mintha
a ,lailkusok mértékűkre szabva kapnák az
üdvösség tanítását a hierarchiától, úgy,
hogy már csak az a feladat marad szá
mukra, hogy ezt a tanétást 'a család. és
a társadalom mindennapí életére a:1kal
mázzák. Az Isten népéről szólö második
fejezet fényénél el kell utasítani az NYeR
értelmezést.

Ugyanezt kell szem előtt tartani,
amikor a konstítúcíó azt mondja, hogy a
világiaknak joguk van hozzá, hogy "pász~

toraik előtt föltárhassák szükségleteiket
és óhajtásatkat. még pedig olyan szaba
don és blzalommal, amilyen megilleti
azokat, akik Isten fiai és testvéreik Krisz
tusban" és hogy "tudásukhoz mérten
módjuk van rá, sőt adott esetben !köte
lességük is, hogy véleményt nyídvánítsa
nak az egyház javát illető dolgokban"
(u. o. 37.).

Az egyházitanítés értelmezését itt sem
szabad 'k!izárpi arróí a rtelrületről, amely
re a ,laBroook társfelelőssége terjed ki;
mert ez a tanítás csak aikkor válhat teí
[essé, ha [eleritősége a jelenkor gondol
kodásával összefüggésben kerül kifeje
zésre, Természetesen figyelembe kelt



venni a hivatali karizma sajátos pozíció
ját. Tudomásul kell venni, hogy merész
ség az élet k'€Inyerét, ISI1Jen szavát a vilá
gliaik kezébe helyeznd. Ez azonban nem
csak kockázatokkal jár, hanem új lehe
tőségeket is jelen·t. A kockámt - főleg

eleínte - aobóí áll, hogy a becses örök
séget esetleg hanyagul kezJe1iilk majd;
az új és kedvező lehetőség másirészt az,
hogy a Laikusok személyesebben és mé
lyebben teszík magukévá em az öröksé
get.

A zsinat kísérletet tett arra, hogy át
hídalja a távolságot az ecclesia docens
és az ecclesia discens, a tanítóhivatal és
a v1lági hívek között. Azt reméli, hogy
,,SOIk jó" száJrma~k majd az egylház szá
mára a laikusok és pásztoraík kÖ2lÖt1Ji: bi
zalmas kapcsolaebéd. A holland egyház->
tartomány lehkipásztorí zsina-tával kap
csolatban szerzett gyakorlati tapasztala
tok ígazolták ezt a reménységet: abban
a nyílt dialógusban, amelyben a tanító
hívatal és a laikus közösség egyetlen
egyházzá egyesüle, hogy közösen merítsen
tanítást miJndenekelőtt az evangéliumból,
nagyobb hitelességgel ruházta fel a PiIS
pökök szellemi tekintélyét.

A harmadik pont, amiJt tárgyuniklkal
kapcsolatban mérlegelrn kell, az az új
ráeszmélés az egyház katolícltására. Ezt
a katolícitást előmozdítja az ökumenikus
mozgaíom és az a szellemi pluralizmus,
ameilyben a mai ember él. A katol1iJkus
keleti egyházakról szóló dekrétummal a
zsinat fontos lépést tett a helyes irány
ban. Azt olvassuk i·tt: "A történelem, a
hagyományok és a számtaían egyházi
intézmény fényesen bizonyítja, hogy a
keleti egyházak milyen jelentős szolgá
Iatokat tettek az egyetemes egyháznak,
A szent zsinat tehát nemcsaík kellően ér
tékeli és méltóképp magasztalja ezt az .
egyhá~ és szellemi örökséget, harrem ha
tározottan Krísztus egyetemes egyháza
valódi örökségének is tekmtí." EZJért ün
nepélyesen Ikijelenti a zsírrt: "A kelet és
nyugat egyházait egyaránt megillleti az
a jog és terheli is az a kötelesség, hogy
saját [ogrendszereík szerírit kormányoz
zák magukat, hiszen ezeket tíseteletre
méltó ősiségük ajá:n'1ja, jobban megfelel
nek híveik szokásaínak és aJ.kalmasa:bb
n.aik látszanak a lelkek [avánaík szolgá
latára" (Határozat a keleti katolikus
egyházakról5.).

Az egyház hi ttérítő tevékenységéről

szóló dekrétum pedig a többek között
ezt mondja: "A vetőmag, .vagyís Isten
igéje a jó és mennveí harmattal nedve
sített földben ered meg, kJisZiÍvja abból a

nedvességet, átalakítja, önmagába asseí
mi:láIlja, . hogy sok gyümölcsöt hozhasson.
Valóban a fiatal egyházak, amelyek
Krisztusban gyökere:melk, ame1J-"eket az
apostolok alapjaira építettek, az üdvrend
és a megtestesülés szeránteobe a csodá
Latos cserekapcsolatba beeme1dik azotk!nalk
a népeknek minden kiJnesét, amelyeket
Krisztus kapott örökségoe. Népeik SZO~

kásaíból, hagyományaiból. bölcsességé
ből és tudásából, müvészí srtÍllusából és
lkészségébőlMlcsÖTIvesznekmíndent, ami
hozzájártrlhat a 'I'ererntő dicsőségének

bírdetéséhez, a Megvái11Jó !lregyelmének
magasztalásához, a keresztény élet he
lyes kíalakításához" (22.).

És végül az egyházról szóló konstitú
cíóban ezeket olvashatjuk: ,;Ennek. az
egyetemességnek erejében mínden egyes
rész odaadja sajátos ajándékait a többi
résznek. és az egész egyháznak, Így azután
az egész is és mímden egyes rész is gya
rapszik annaik folytán, hogy 'ki-Iki kÖ2lÖ6
séget aJ~kot a többiekkel, és egységben
együtt m\lll1ikláILkodi'k a teLj€lSSégI,€,. Ebből

folyik, hogy Isten népe nemcsak külön
böző népekből toborzódik, hanem önma
gában is különféle rendekból állt. Kü
lönbség van ugyanis tagjai l!rozött akár
feladatok szerint, amiikor egyese\<, Sz.e11It
szo,Lgálatban járnaik el testvéreik javára;
akáz- állapotuk és életrendjük szermt,
arnikor többen mintszerzetese!k a szoro
saob ösvényen törekednek az életszent
ségre, és így példájukkal ösztönzik test
véreiket. Következőleg az egyháza közös
ségben is törvényesen vannak saját ha
gyományoklka!l élő részegyházak. míköz
ben sértetlenül megmarad Péter széké
nek elsőbbsége. Ez van az egész szerétet
közösségnek élén, megvédi a törvényes
különbségeket, és egyúttal vigyáz, hogy
a különösségek ne ártsanek az egység
nek, hanem éppen szolgáljanak neki. Vé
gül az. egyetemességból kővetkezmek 'az
egyház különböző részei között a bennső

séges közösség kötelékei - a le~ki ja
vaknak, az apostoli munkásoknak és az
anyagi segédeszközöknele dolgában. Isten
népének tagjai javak közlésére vannak
meghíva és az egyes egyházakról is ér
vényesek az apostol szavai: .Szolgálja
tok egymásnak azzal a kegyelmi aján
dékkal, amit ki~ nyert, mirnt Isten sok»
féle kegyelmének hű közvetítőí' (I Pét 4,
10)" (Konstitúció az egyházról' 13.).

EzekIkel a szövegekkel a zsinat egészen
egyértelműen az egyházban' uralkodó
pltrriformdtás mellett szállt síkra. A kü
lönbözőség javára történt viillgos állás
foglalás azonban nem segít át azokon a
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nehézségeken, amelyek az egyházon be
lüli jogos különbözöség kibon1laikozásá
nak útját álilják.Ez a plurifOl"mÍJtás fel
adat marad, amelynek végrehajtását az
egyházban egyaránt fenyegetik vagy fe
nyegeth€'tírk centralasta és paxtiikulari5ta
tendenciák is. Itt· milnden abszolutizálás
veszélyt jelent. Az egyházban uralkodó
tekintély, és nem is csak a tekintély,
könnven kísértésbe esik, hogy az egysé
get az egyformasággal azonosítsa, Ez a
kíSlé:r'téls férmál'l az egyház egyéb tagjai
val ,kapcsolatban is; rnílyen 'könnyen érzi
az ember fenyegetettnek saját meggyő

zödéseít és felfogásaJit! Főleg az olyan
korban, mint amilyen a míenk, amelyben
S<1k hagyomány került válságba és az
egyházi élet is új formákat keres. A vál
ság leküzdése szempontjából nagyon fon
tos, hogy az egyházon belül a kapcsola
tokat a kölcsönös bimlom hassa át, hogy
az egyházi élet új fonná[nark, módjaínak
keresése közben valóban hajlandók le
gyűnJk tanudni egymástól és ne akadá
lyozzon bennünket a görcsös ragaszkodás
saját pozícíóínkhoz. Az egyházat átjáró
válságot csak nagy türelemmel és nagy
nagy bizalommal lehet legyőzni.

Fölvetődák a kérdés, vajon a mai hely
zetben a tekintély-gyaxoi-lás súlypontját
nemkell-e nagyobb mértékben.vmínt ed
dig Romáról a helyi egyházaicha á'Úhe
Iyezni, anélkül, hogy ezzel Péter széké
nek föladatát, a különféleségben az egy
ség megőrzését Iki akarnánk üresíteni. A
világ különböző részeiben jelentkező d[f
ferenciált igényekre aligha adható uni
formízált válasz. A püspökök számára
ez azt jelenrtJené, hogy sokka'! inkább
mirrt azelőtt, valódi pásztorokká és egy
hámlik voltaképpeni tanftójává lesznek,
olyan föladat ez, amelyet az elmúlt szá
zadokban csak kevéssé hangsúlyoztak.

A fokozódó decentralizálás és egy, a
püspökségre irányuló elcklezíoíógta mel
lett száltt SiÍlkJra Suenens bíborros is, ami
kor néhány hónappal erelátt a püspökök
nek a pápával közös felelósségéről tar
tott előadást. "Minden, ami a .kőzpont'

és a .períféria' közötti párbeszédet hang
súlyozza és előmozdítja" - mondotta 
"nagy fontossággal bk. Éppen aiklkű'l', ha
az egyes egylházak plural.izmusát valóm
váltjuk, jobban kidomoorodík majd és
még inkább elmélyül a központi egység:
az i,gaZIÍ egységet nem szabad az egyfor
masággal azonosítani, a konformízmus
nem az engedelmesség bizonyítéka. A leg
magasabb sfkon vár ránk a feladat, hogy
a helyi egyházak közösséget a katoJ.ikus
egyházon beilül megvalósitlsuk."

\
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.Szerétnék még néhány dolgot elLmon
danli a pluriforttniLtásTÓl, a hit értelmezé
séről és a teológiáról. Jól értsék meg: a
hit értelmezése. Az egyház autentikus
hitének egységét biztosítami keI:1. "Egy
homogén világban eltűnik a másztérdum",
mondotta egy francia W. A hittitjw!k
nem teszik lehetetlenné a teológiai irány
zatok és iskolák külőnbözőségét, ugyan
úgy, mmt ahogy az evangélausnok maguk
is Krísztus üzenetet és titkait négyféle
alakban hirdetik. A keresztény hit elmé
lyülése mintegy magától értetődően vezet
annak fölismerésére, hogy valójában a
hitnek semmiféle emberi formulázása
nem lehet adekvát és míndig elégtelen
marad. Hozzá jön még ehhez, hogy egy
olyan történeti helyzetben vagyunk,
amelyben nagyon sokan fe.llisllnelrik a teo
lógiai fejtegetések időhöz és kulzúrához
kötöttséget. Ez nem vezet szükségképpen
relatívizmushoz. Inkárbb tartósan ráirá
nyíthatja figyelmünket a hittitkOk és az
élő lsten kimeríthetetlen mélységeíre. Az
ilyen beálíítottság nemcsak ahhoz segít
majd hozzá, hogy pozitívan értélceljük
az egyházon belül a teológiai pluraliz
must, Szerénységre is int majd bennün
ket a másvablásúakhoz és az agnosztíku
sokhoz fűződő kapesólatunkban. Mai plu
ralista társadalmurukban különösen idő

szerű ez a távlat, A keresztény tartósan
él együtt a más hiten lévőkkel és az ate
isw~\JkJal; az élet minden területén talál
kozík velük, Semmiképp sem magától ér
tetődő dolog hivőnek lenni. Dbben a
helyzetben vílágosabban. mint valaha
lép előtérbe a hit transzcendens jellege.
HisZJeTI a keresztény hitében nem számít
hat többé egy keresztény társadalom vagy
egy népegyház támogatására. Merész ka
land lett a hit, amelyre nem egyszer, ha
nem újra meg újra felhívást kapok s
amelytől vissza is riadhatok, húzódha
tdk is tőle. A hit korunkban a keresés, a
tapogatózás és a kérdés aiaJkjait öltötte
fől: a keresztény önmagában tapasztalja
meg, hogy a hívés és nemhívés között
nam húzható vüágos határ.

A katolikus egyház tagjai, egy egyol
dalúan inteI:lektualista hitfölfogás és a
múlt egyházá életét jellemző uniforrni tás
folytán, általában kevésbé vannak fel
készülve arra, hogy egy pluralista társa
dalomban és egy pluriform egyházban
éljenek. Fontos feladata a 1elJklipásztor
kodásnak, hogy IközrremŰiködjék 'abban,
hogya különbözőségetaz egységben rnin
den hivő, mint gazdagodast tapasztalja
m~. .

D. K.



HÚSZ ÉVE HALT MEG SUHARD BÍBOROS,

"PÁRIZS ATYJA"
1949. május 30-án fütótűZJként terjedt

ei! Párizs utcáin a hír: megha1t:. Pere
Suhard. Csak így egyszerűen: Suhard atya.
Mert a bíboros nem "eminenciása", ha
illem atyja volt egész székvárosának;
Mindenek előtt a szegényeknek kizsák
mányoltaknak, a munkásoknak és bér
kaszárnyák lakóinak atyja. De jóságos
a~ai szívvel érzett mímden papja iránt
is, elsősorban azok iránt, akiket ő maga
küldött a Krisztustól mind távolabb ke
rülő munkás lelkek 'közé, hogy ne "agi
tációval", nem ékes szóval, hanem életük
példájával hirdessék azt, akli ,,!körül járt,
jót tevén".

"Isten embere" volt (un homme de
Dieu, - mondja róla már életében
Gabriel Marcel. lsten emeereként éli,
de semmiképp sem a magány vdsszavo
nultságában, nem elzárkózva és "csak"
Istennek élve. Nem, rnert Suhard kar
dinális a cselekedeteknek férfia volt,
Olyan ember, aki tesz és elég bátor
ahhoz is, hogy egészen új módon, új
formák között cselekedjék Krísztus
akarata szerinta pásztor volt, aki utána
kívánt mennd minden távolállónak és té
vedőnek. Saját üdvössége és a reá bizot
tak minden ügye: egy és ugyanazt jelen
tette számára. "Egy SZ€Il1.t nem aludhat,
ha az emberek sem tudnak aludni,
mondta, s még kevésbé, ha az emberek
már nem képesek meghallani az evan
géliumot." Más a,llkalommal pedig így
nyilatkozott: "Isten a bárányaink iránti
szerétetünk mértéke szarint fog meg
ítélni minket. Engem is egyházraegyém
azon milliói miatt fog elsősorban szá
mon 'kérni az Úr, aikJiik már nem járnak
templomba." Ezért ismételgette oly
gyakran Pállal: Jaj nekem, ha nem hir
detem az evangéliumot: (V. Ö. P. De
pierre: Der Kardinai. unser Vater, in:
Dokumente 5/1949/361).

Subard atya azoniban nemcsak szív
bemarkolóan szólt és írt rníndenről; ő

így élt, í,gy is cselekedett míndag, p~t)

jait, világi híveit, egész családokat,
munkás embereket, hitetieneket hívott
igen gyakran magához. Az "utca embe
rét" szerette nap, nap után megvende
gelni, hogy elbeszélgessen vele. Nem
tűrte, hogy bárm elől is bezárják érseki
palotája kapuját. "Jöjjetek, atmikor csak
jól esik, kora reggel, szombaton dél
után vagy estebéd után. Párizs bíborosa
a ti igényejtek és lehetőségeitek szerínt

fogja napirendiét igazítani. "S valóban,
jőt1Jelk. Egyre többen és gyakraoban. Kis
és nagyobb ügyeikkel, gondjaikkai. O
pedig segített ahol és akin tudott. P.
Depierre így ír erről: " ... és jött René,
Loulou, Carrnille... ő pedig hallgatta ő

ket, meghall gatta panaszaikat. Nem
zárta el fülét akkor sem, amidőn arra
az egyházra panaszkodtak, mely való
ban sokszor rosszul tájékozódott a vi
lágban, az emberek között, Meghallgatta
tanácsaikat és kívánságaikat, miközben
szívük ritmusához és nyelvükhöz. meg
titkos reményeekhez igyekezett ő maga
is igazodni ... S mindez így ment órá
kon át. A beszélgetések vége pedig igen
gyakran egy-egy szívélyes, testvéri át
ölelés volt." (u. o.)

Akil\ közelében éltek, akik csak
olykor-olykor látták, egyaránt emleget
ték, hogy sohasem az uralkodó, nem is
a parancsosztogató, hamern mindíg az
atya módján szólt és járt el. Az atyai
gondok és töprengések között vált (pret
res-ouvriers) is valódi atyjává. Gyá
raloba. munkás lakónegyedekbe küldte
papjait, hogy rnindenkinek míndenévé
váljanak. Életük tanúságtétele legyen
igehlrdetésük, - ezt 'kívánta munkás
papjaitól. Ne annyira szájukra vegyék
Krisztus nevét, mint ínlkább tetteiikike!
vallják meg az emberek előtt. Ne az
egyházi "paragrafus" vezesse, de ne is
gátolja őket munkájuk végzésében, ha
nem sokkal inkább a Szeritlélek törvé
nye éljen és hasson szíveikben, - buz
dította gyakran őket.

Suhard atya számára a keresztény
szolgálat egészen radikális követelmény
volt. Oly tanúságtevés, melyet nem egy
szer azonosított a· keresztény "foI1rada
lommal". "Totális megújhodásra van
szükségünk - .írta. Az egyház tanítása,
Krisztus megtérést sürgető parancsa oly
messze vezet rninket, amí melilett - en
gedtessék meg, hogy így szóljak - a
marxizmus tanítása is csak igen szelíd
tamtás ... Az egyházi forradalom ugyan
is a lelkek mélyéíg hatol, hogy ott kioltsa
a gyűlöletet és meggyógyítsa az embere
ket az önzés betegségétől.Forradarlmunk:
"a szeretet," (id. u. o. eredeti szövegrész
let ailapján).

Iílyen "sWkatlanul" szállt és írt Suhard
bíboros. S míndezen szavak nem csupán
felJ:engzős kijelentések, bölcs szentencíák
voltak nála. HolW mennyíre nem, azt
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igazoljálk azoknak a papoknak és vilá
gliailmaIk ezrei, akik előtt Suhard atya
élete és minden tette nyitott könyv volt.
O maga azoniban mmdíg elégedetlen ma
radt önnön magával szemben. "Úgy ér
zem, hogy semmit sem végzek, semmit
sem teszek, - írja fJeljegyZJései:ben 
hisz annyi míndent ke1lene még tennem.
Oh, bárcsak megsokszorosíthatná Isten
életemet." (Cornets du caro. Suhard,
Paris 1951). Nem elégedett meg SOha az
zal, hogy elméletet nyújtson, hogy analí
zíst végezzen. S ha olykor ezt is kell ten
nie, soha nem feledkezik meg róla, hogy
ösztönözzön. hogy. életet gazdagítsori. S
mindezt főképp élete utolsó nyolc évé
ben. A 75 éves bíboros halála előtt nem
sokJkal írja le a sorokat, rnelyeket húsz év
után is megszívlelhetünk: "Korunk nyo
morúságának tragikus jcllemzője, hogy
hallgatag nyomorúság. Milliók szenved
nelk s millíókra vár naponta a nyomor
és szenvedés, És nempanaszkodnak, nem
csodálkoznak, hanem haslgatnak, Mintha
valami titokzatos fáradtság terhélné nyo
masztóan földünket. MinJt a nagy viharok
elöjrt:, Olly nyugtalanító a csend, Ezt érzi
míndenkí s ha el is kívánná rejteni, nem
.megy, A csend nem távozik, rátelepszík
a l€l1.kekre. De vajon hányan vannak, akik
hallgatag fájdalmurk:ban valóban az eJ/kö
vetkező napok szörnyűségeire készülinek
fel?! S vajon hányan vannak, akik meg
botránkoznak, ha figyelmeztetik öket:
rnindez elkerülhető Lenne. Ha ez a szo
morúság azok szívét is rnegszállja, ak;lik
az evangélíumot nem ismerik, abból is
igen nagy kár faikJad. Debo1JráiImyá lesz,
ha a keresstényeket venné hatalmába!"
(in: Le sens de Dieu).

"Párim atyja" századunknak egyik
nagy embere. Még aJ1.okor is így van ez.
ha ma tán kevesebbet szólnak-Imak róla,
mint megérdemelné. Szellemi örökségét
hálrom nagy pásztorlevelében hagyta
ránk. Az egyház megújhodásáről,az Isten
iiránti "érzésről" és a papok társadalmi
szerepéről, feladatairól szólt bennük.
Míndháromnak számos gondolatát nem
nehéz lle<lfedeznünk a zsinati szövegekben
és napjaink teológiai smld,rodalmáJban.
Míndegyikben kiutat kívánt mutatní az
íntegralízmusnak és a iliévesen értelme
zett "modennizmusnak" útveszJtődből.
Ovott a rnúltnál rnegrekedt, a megőrzest

steríl programként zászlójára író ínbeg
raíazmustól csakúgy, mint a .modem
ként" kikiáltott újdonság kritíkátlan bál
ványozásától. Megoldást újra és újra .a
katolíkus színtézisben látott és tárt a
világ elé. Abban, amely bátran tekint
mímden új helyzetben körül s mindíg elég
bátor ahhoz, hogy az igazságot ki is
mondja. Aiklkor is, ha az "régi", de akkor
is, ha az "új". Nem ok nélkül írta le és
mondta el oly gyskran Suhard bíboros
Szent Pál szavait: "Vizsgáljatok meg
míndent, a jót tartsátok meg" (1 Tesz
5, 21). AJkIi í'gy gondolkodik és él, annak
számára rokonlélek marad ma és holnap
is Suhardkardinális. Akli számára idegen
e szövegnek mondanivaíója, az idegen
ként álil. vele szemben, de Krisztus taní
tásával szemben is. Azzal a "tanítással"
szemoen.. melynek hitelét és hitelremél
téságát Suhard bíboros, "párizs atyja"
szavával és tetteivel : az élet tanúságté
.telével igazolta.

SZENNAY ANDRAs

AZ EGYHÁZ EGY "SZOCIALISTA VÁROS"·BAN
1939 nyarán a párimibanlieu újtemp

lomait tanudmámyoztam. Az egyik párizs
környéki plébános, ami>kormeg1kérdez
tem ,tőle, hogy hány híve van, azt felel
te: tázenötezer, de ebből csak ötezer a
katolíkus. S a többivel mi van? - kér
deztem, Azok majdnem ménd kommu
nisták, hangzcet a válasz. Em már az új
ságárusoknál is észrevehettem volna.
Csak a Popu~airet és a Humanitét árul
'ták. A mosolygó arcú plébános, min.tha
csak a későbbi XXIII. János pápát rnin
tázta volna, azt mon.do1lta még, hogy ő

míndenkít szeret, akár hivő, aikár nem
hívő.

Magyarországon is vannak ún. "szo
cíaldsta városok"; Dunaújváros, Kazinc
barcika, Komló, Várpalota stb. amelyek
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csak a legutóbbi időben 'k!aptá!k meg a
városi rangot s megkülönböztetésként a
"szocialista város" címét ás. A szocíalísta
városok közé tartozik Ajka is. Sokszor

. jobban tudjuk, hogy mélyen a hitélet Tan
zámíában, mint például. Ajkán. Az Új
Ember 'nagyon kedves riportered csak a
pillanatnyi benyomásaikat írják meg.
Évekre van szükség, amíg mi, gyakorló
lelkipásztorok tisztán látjuk a problémá
kat.

Jelen írásomban Ajkáról szerebnék be
számolni, megírva jót és kevésbé jót egy
aránt. Ajka a Dunántúl egyik legjobban
fejlődő ipari települése. A timföldgyár
brun és az alumínium kohóban, az erőmű

ben, az üveggyárban, bányákban. tévé
alkatrészgyárban 16.000 munkás dolgozik.



E7Jek iköZlÜ1 sok a bejáró.
Ajkán csak 1928 óta van katol.iilkus plé

bánía, Az ajikaikatoliikus híveikaddig a
tósokberéndi plébáJniához tartoztak. Aj
káin 1928-ban már vOllt evangélikus és
református lelkészség és templom, mivel
az őslakosság protestáns volt. Az ajkai
katolikus hivek nagyon buzgó és agtlis
papot kaptak. Kakas Aladár személyében,
aki összefogta a gondjaira bízott híveket.
Ajkán el lehet mondaní, hogy a templo
mot és a plébániát a munkások építet
1Jélk. A templom ol tárképén a bányászok
és az üveggyári munkások hódolnak az
Úr Jézus előtt. Első volt a templom meg
építése. A plébános, amíg Ajkán volt, öt
helyen lakott, de végül megépült a mo
derm plébánia is.

, Az üveggyári munkások a háború alatt
bérkövetelések miatt sztrájkoltak, A plé
bános a munkások mellé álilt. Fölment
a mínísztériumba, s Ikiharcolta, hogy tel
jesítsék a munkások bérkövetelését. En
nek mi volt az ám? Az akkori vállalati
vezetők elintézték, hogy a plébánost he
lyezzék el. Utána több plébános volt Aj
kán. Az elődöm nyolc évig működött itt.
Nagyon sokat dolgozott kétkezi rnunká
val is a templomért és a plébáníáért, de
a .nyolc év sem volt elegendő, hogy meg
szokja ezt a környezetet. Közben két
kántornő azért ment el Ajkáról, mert
nem bírták az itteni füstös levegőt.

Magamról annyit, hogy hatvanéves fej
jel kerültem Ajkára, A terep. nem vobt
szokatlan, mert gyerekkorom óta gyári
településen nevelkedtem. Magam is vol
tam vasmunkás. Nagy terveket nem szőt

tem, Feltettem magamban, hogy szeretní
fogok mmdenkít - hivőt és nemhívét
egyaránt, Al'Sinat szellemét próbálom
megvalósítan! ill lelkípásztorí munkában.
Tudomásul veszem, hogy szecialista vi
lágban élünk és "szodalista városnak"
vagyok az egyik papja, mert Ajkán már
négy plébánia van. Hogy a mi plébáruán
kon, Ajka I.-en mennyi a katolikus hivek
száma? Nem tudju'k,de biztosan tízeze-
IW1 felül van. .

Mílyen a város szocíáíis helyzete? Tel
jes a foglalkozottság, nincs munkanélkü
li. Nem kell senkit sem segélyezni. A
nyári szünídőben a városi tanács nunden
héten 100-100 gyermeket visz üdülni a
Balaton melíé. Ugyanakkor a vállalatok
is viszik a dolgozók gyermekeit a szüle
iklkel .együtt üdiÜillni a váídalatí üdülőkbe.

Az egyik kilenc-gyermekes családot meg
látogattam otthonukban. Ragyogó tiszta
ság a modem lakásban, a család ta,gjai
- összesen tizenegyen - a tévét n~
Akik Ajkára jöttek lakni, azok fölszáanol-

tak maguk mögött mindent. Nem valö
színű, hogy visszamenjenek a falura 
legföljebb a búcsúra és az ünnepekre, A
fiatal10k természetesnek t&1lják, hogy az
általános iskola és a gimnázium elvég
zése utan szaJ1mlát tanulnak. Nem aikar
mindenki az egyetemre menni.

Milyen a plébániánk hítélete? Ajkán
nincs tradíció. Akfk ide jött.e'k lakni az
új, modern íakásokba, azok nemcsek a
régi bútort adták el, hanem a régi falusi
szokásokat - köztük a templombajárást
- lis elhagyták. A híveinknek köriilJbeI.ül
öt százaléka hallgat vasárnap szet1tmisét.
Ezrei szemben, ha mctoros verseny van
Ajkán, akJlror tízezren mennek el a mo
toros versenyt megnézni, A templom iga
zán csak az éjfélJi mísén és az elsőáído

záskor ,telik meg hívekkel. Három szent
mísét mondunk vasár- és ünnepnap. Min
den szentmisén tízperces szenrbeszéd
van. Mindíg van gyónási lehetőség. Az
elsőpéntek és a 'különféle ájtatosságok;
májusi litánia, oiktóbeTli rózsafüzér, ke
resztúti ájtatosság, gyengén menneik,
mert az asszonyok többsége is dolgozik.
Amíg nem valósul meg mínden szakrná
ban az ötnapos rnunkahét, addig megér
téssel kell lenni sokmindenben. A üze
mekben dolgozó asszonyok csak vasár
nap érnek rá nagytakarítást és mosást
végezni.

Hétköznap általában 15 áldoronk van
s ugyanannyi a hétköznapi mísehallga
tók száma is. A gyalkori és elsőpénteki

szentáldozást hiába szorgalmazzuk, Első

pénteken á:1talában hatvan áldozónk szo
kott lenni. A húsvéti szentgyónását és
szentáldozását nyolcszáz hivőrak végzi et
A magyar mise nem l'lélpszerű. Az úrnapi
és a feltámadási körmeneten nincsenek
tömegek, még bámészkodók sem.

Milyen a hitoktatás? Az e},múl,t tanév
ben 3.100 általános iskolás volt egész Aj
kán, ebből még ötven hittanos sem voít,
A templomi hitoktatás gyengén megy,
nagyon kevés gyerek jőn a hítoktatásra.

Az elmúlt évben 130 elsőáldozónk volt.
Az elsőáldozásra való jelen.t'kezIégnél a
gyerekeknek föl kell mondaníuk a leg
fontosabb imádságokat: Míatyánkot, Ud
vözlégyet; Haszekegyet és Isten 10 pa
rancsolatát. A gyermekek nagy tJöbbsége
nem tudja az imádságokat. Gyermekeink
otthoni vallásos nevelése érdekében még
SOIk .munka vár a szülőkre, A két hóna
pig tartó templomi előkészitesen már az
első órától' kezdve gyakoroljuk a gyónás
technikáját is. Mílven nehéz olyan :gyer
mekeket gyóntatni, aki~ bejönnek a
gyóntatószékbe és csak néznek, vagy né
1Jegeme'lk. A lelkitükröt is könyv nélkfrl
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meg1;anulják a gyermelrek. (Nem imád
koztam, káromlrodtam sto.). Nagyon hi
ányoljulk, hogy edddg még nem .adtak ki
az elsőáldozók részére egy füzetJet a leg
szükségeseob kérdésekkel 12-16 órára
elosztva.

A gyermekek a: keresztség adJkaImával
ta.lá:1komak először - bár még öntudat
lanul - az egyházzal. Hány gyerII'lE!lk
nincs megkeresztelve? Nem tudjuk. Al
talátban 150 gyermeket szoktu:nk m~e
resztelní. A második tffiálkozás az egy
házzal az első szeritáldozás. A szülók
többsége is együtt szokott gyónni és ál
dozní az elsőáldozókkal. De utána... A
következő vasárnap már búcsút mond
tak a gyermekek a templomnak a bér
málásíg, Hiába mmden igéret és fogad
kozás, akárcsak régen a francía katold
kusoknál,

Az elmúlt nyáron bérmálás is volt Aj
kán. 570-en bérmálkoztalk, A bérmálko
zák nagy többsége az elsőáldozás óta nem
gyónt és nem áldozott. A bérmálás a
harmadik alkalom az egyházzal való ta
láLkozásra. Azt is mondhatmárn, hogy a
gyermekek ezzel mutatják meg a kato
Iíkus egyházhoz való tartozásukat. A bér
málási oktatásra való [elerrtkezésnél
megint föl kellett triondani az imádsá-'
gokat és a gyónási imát. Bérmálkozóink
zöme most újból tanult imádkozni. Azt
sem lehet mondani, hogy a gyermekek
a bérmálási ajándékért bérrnálkoznának.
Minden első áldozót és bérmálkozót a
Szent István Társulat jóvoltából el tud
tunk lál1J:rui ímakönyvvel, Külön megtaní
tottuk öket az imakönyv használaltára
és az énekek kukeresésére. És az ered
'mény? A bérmálás utáni vasárnapon már
megint az ún. törzskőzönség és a régi
gyerekek jöttJeik el a1Jelmplomba. Ez a
szomorú valóság. .

A negvedik találkozás az egyházzal! a
templomi esküvő. Nemosak a vőlegény.

de a menyasszony is állásban van, dol
gozik, ez a tapasztalat, Hányan nem köt
nek egyházi, templomi házassácot? Megint
nem tudjuk, A súlyos betegekhez általá
ban szoktak papot hívni os a halottak
többsége egyházi temetésben részesül.

AZ OLVAS6 NAPLÓJA
,,- És ha netán maga téved?
- Jelzést adnom akkor is kötelesség Oo'

- Kikérte föl magát erre a jelző-szc-

repre?
- A lekiísmeretem."

Az egyházközség képvíselőtestülete

csak m~ásokból áll. Érdekes, hogy az
értelmiségiek - ki ezért, ki azért - visz
szahúzódnak az egyházi élettőí, ideértve
a ternplombajárást is. Az iJfjúság szinte
teljesen olrikapasol6dott az egyházi élet
ből. Rosszakarattal azért nem találJko
zunk. Már az általános iskolában van
nak, akik ateistának vallják magukat.

A templomon kivül hol veszik i,génybe
az egyház szolgálatát? Véradáskor fetl
hívtuk a hívek figyelmet, hogy segítse
nek a véradásoan. A plébánía jó példá
va!! járt elő a véradásban. Igaz, em te
sziik a kíspapok is a szegedi szemaná ri
umbam, ügyes-bajos dobgaíkkal a hívek 1:1

plébániára jönnek. Mindig próbáluruk se
gítení. A világi hatóságokkai jó a viszo
nyunk. Karácsonyeste gondolunk azok
ra is, aküc nem lehetnek a családjuk kö
rében. Szeriteste telefonon szokram bol
dog karácsonyi, ünnepeket kívánni a pos
tán dolgozókmak, a rnentőknek, vasuta
soknak, hőerőmű és alumíniumkohó dol
gozóinak. Nagyon jól esik nekik, hogy
gondolunk rájuk és megköszönjük a helyt
állásukat. Nekünk nem elméletileg, ha
nem gyakorlatilag kell megvalósítand a
díalógust, szeretní a hivőket és nemhivő

ket egyaránt.
Másvallású - református és evangéli

kus - testvéreinkkel ápoljuk a [óvi
szonyt az ökumenizmus szellemében. Ne
kik is olyan problémátk vannak mirrt ne
kÜIT1,k az egyházi életben. Érdekes, hogy
mínd a református, mind az evangélikus
papnak a felesége is állásban van.

A szocialízrnus építésében a szocialista
városok előbbre vannak a többi városok
nál. Az égvház az adott körülményele kö
zött a szocialista városokban is hirdeti az
evamgéléumot. A papok munkáía hol si
kerrel, hol sikertelenséggel jár. Bátran
szembe k01\ nézni a sikertelenséggel is,
hiszen az Úr Jézus munkáját is sokszor
sikertelenség kísérte. Az egyháznak a
modern vtlásban is van mondaniva.lóia
az ernberek számára. Ajikálll, a szecsaltsta
városban .Is él HZ egyház. s papjai dol
goznak a második vatikáni zsinat szelle
mébem.

I.űNGAUER IMRE

Tarró Vrlmos, ilietve egyelőre még
Béda szerzetes-növendék és pre~
közt folyíík.: ez idézett párbeszéd Maróti
Lajos regénvében.s Vajon a regény is
"jel7Jés" akar lenni, valamilyen belső kö-

• Maróti LaJooo: A kolostor, Sz'épúrodatmi Kónyvkiadri, L961I.
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1lele55ég parancsára? Mi sugallta végül is
A kolostort? A Ielkiísrneret? Vagy az ön
igazolás szándéka? A kérdésmiLndvégig
nyíóva marad. Egytk ~'elh.et&éget sem le
het eleve kiii.ktaitni.

Amit fölrtJéitlenülki kell iktatmd, az fl
vulgáris antíkleríkalízmus ,,leleplező"

szándéka. Ennek - józan megítéíésse; 
még a regényt jól-rosszul (inkább rosszuí,
mint jól) lezáró epilógusban sem Ielhetni
nyomát. Éppen ezért, aJkár célja vobt ez
az írónak, atkár nem, művét míndenkép
pen "je17Jésnek" (vagy legalább jelzésnek
is) kell föltognunk. Olyan jelzésnek,
amelyre érdemes fölfigyelni, amelyen ér
demes elgondoíkodní.

Ami a regényben történik: Tarró VU:
mos kolostori ,,'kálIlIndja", még a zsinat
előtt történik, a negyvenes-ötvenes évek
fordulóján. Sokat beszélni nem kelti. a
!korról: s01"kaJ közelebb van hozzánk,
semhogy ne emfékeznénk rá, s ne köz
vetlen élményként tapasztaltulk volna.
Ebben a nehéz, zavaros, feszült légkörben
jelentkezik a szerzetbe húsz fiatalember.
Tízegynéhány évre rá a húszból mínd
össze kettő marad: az egyik míndük közt
a iegtJrevésbé tehetséges, a másik eszes
vobt, de, mímt az Epilógus visszaemléke
zésében rnondja a kiiépett pap, "módsze
resen elpacsmagosította saját magát".
Amire aztán Tarró Vilmos, a másik em
lékJező, így vonja le a maga kövebkezte
tését: "Azt hiszem, ez törvényszerű. Ha
egy testület, amely az vönkéntes fegye
lem elvére épül, összetéveszti a tett fe
gyelmét a gondolkodás gúzsbakötésével.
szükségképpen aselejtet szelektálja ma
gának. .."

Ez persze minden elvi igazsága mellett
ís kissé túlerős mondat a konkrét témá
m. Vagy legalábbis a "selejt" kífejezés
az', ilyen általánosításban. Hiszen még "a
gondolkodás gúzsbakőtése' sem álJtaJáno
sítható mínden fönntartás nélkül: még a
Iegortodoxabb tomista, akolastor filo
zófiatanára sem "absrolutista", hacsak
nem <"O. maga gondolkodásában: róla is
az Epilógus emlékezésében állapítják meg,
hogy "l'Il€irev skolasztíícus, de tiszteli má
SOik tudományos meggyőződését". TarTÓ
Vilmos, illetve Béda noviciátusi vitái és
ellentmondásai mutatják, hogy voltak,
akik egyáltalán nem akartáJk "gúzsba
kötni" a gondolkodását.

Voltak viszont, ~ilk akarták. Aki kö
zelebbről ismeri a szerzetesrendeket, na
gyon jól tudja (és Maróti Lajos jól áb
rázolja is). hogy ott is emberek V3IIlJl.ak,
ilyenek és olyanok, "gúzsba!kötók" és
.Jfberálisok": a szerzet nem csodateleo,
ahol kegyes varázslattat egyneművé vál-

to21tatjá$c a· 'kÜ!lötlibQzóket, s aik.i történe
tesen "fas!iszta" hajlamú, az automati
kusan a szelíd szerétet péoldaikJépe lesz,
pusztán CSaIk anná[ fogva, hogy szerzet
be lépett, vagy {lappá SZ€ll1teltek. A szer
zetest - és általában a papi - élet
forma utakat kínál, de az utat rnínden
'kinek magának kell végigjároiJa; hogy
ki hogyan járja végig és kimiJt csiná!
magából, azért végső fokon nem ,,.3 S~
zet, mínt olyan" a felelős, hanem ki-ki
személyesen. Lehetvala·ki egy kdlostor
ban is ízig-vérig humanista, mégha a
növendékek nevelése is a föladata: pél
da rá a regényiben a magíszter altya; és
lehet ennek a humanista pedagógus tí
pusnak éppen az ellentéte: példa rá a
prefektus. S ha ebből a szempontból
néZ2JÜk, ez a ,ikolastor" végül is nem egy
bizonyos rendház (Marótd Lajos tiltakozik
nundenféle könnyű azonosítás ellen, bár
mennyire "rá lehet ismerni" koloetorá
l1J3Jk méntájára), mégcsak nem is általá
nosságban "a" rendház (vagyis egyálta
lán mínden szerzetesí közösség), hanem
áhtalámosabb modell, amelyből egyete
mesebb tanulságok vonhatök. Pius hiába
lépest ki, hiába lett függetlenített úttö
rővezető megyei szinten: úttörővezető

nek is az maradt, aki volt, s ott is csak
azt folytatja, arniJt a kolostorban elkez
dett, Nem mert a kolostor "elrontotta",
hanem mert alapvető adottságait ott sem
sikerült jobbra váltama. Tízegynéhány
évvel később Pius "szodalista" elvei
pontosan fedik egykori "kolostori" el
veíe (föltehetőleg módszereí sem váítoz
t aik, hiszen a hangja is ugyanaz ma
root); legföljebb egy előző fogalmat be
helyettesitett egy másikkal. "M&rpedrig.
- mondja éles tenorján - egy olyan
társadalom felépítéséhez. mint a mienk,
hit kell az emberekbe és regyelem.

Hit és fegyelem. A hbt, amelyet gon
dolkodás nélkül elfogad, s a fegyelem,
arnelv a hivővel meggyújtatja a hitet
lenek alatt a máglyát, régen és· most,
és mindörölokön örökké, ámen... Tam
fejét elönti a vér.
. - Én pedig azt rnondorn, hogy érte
lem és erkölcsi érzék... Ér1telem, és er
kölest érzék! A marxízmusnak iés ennek
az egész ügynek itt éppen az a rákfe
néje, hogy az ilyen te-félék hinnivalót
esimalnak belőle."

Mert valahol, a dolog legmélyén erről

van SZÓ: a hdtről ; pontosaoban a hit
minősézéről, .Hogy Béda testvér egy ká
csit többet okJvetetlen:kedik. mint kelle
ne (,kivált egy novicíusnak), és hogy az
írá egy kicsit elnézőbb a kelleténél ez
iránt az okvetetlenkedő Béda testvér
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irálnlt, az legföljebb a regériyen ront, de
mit sem változtat a dolgon: a huszadik
század derekán a "vak" hittel nem sok
ra . megyiinJk. IHetve biztos, hogy tév
úara megyünk, az egyházon belül épp
úgy, mínt az egyházon kivili, a keresz
ténységben épp úgy,lJlIin,t a marxizmus
'ban. Vilmos-Bédának igaza van: ,,ér
telem. és erkölcsi érzék" kell; és-még
valami egyéb is: az, amit a keres7Jtlény
1JertmiJnológi,a szeretetnek nevez. Az em
beri személy tisztelete magamoari és
másban. Egy noviciu'Sban is, egy elöl
járó részéről is. Egy beosztottban, a leg
lkisebbikben is; egy fölöttes, a legnnaga
sabb részéről is. És akkor ís, ha bizo
nyos kérdésekben történetesen nem tel
jességgel azonos a véleményük.

Hogy Béda testvér a maga véleményét
meglehetősen agresszívan képviseli? Két
ségtelen. De nem kevésbé kétségtelen,
hogy Béda testvér véleményében van
megfontolandó igazság. Egy filozófia, ha
dOgJnatiikussá váljk, törvényszerűen arra
is klép1x:Jlenné válí'k, hogy a világ (tu
domány, társadalom, stb.) folytonosan
fölgyülemlő új anyagát megnyugtatóan
földolgozza. Ez nemcsak a ,reglényben fe
lelősségre vont skolasztíkára álü; a dog
matikus marxizmus (ami magában véve
önellentmondás) ugyancsak . ,képtelennek
mutatkozott bízónvos tények és jelensé
geik (rnarxista) értelmezésére: Ilyenkor
szükségképpen bekövetkezik a dogma
ti2TÍlus kereteibe bele nem férő jelensé
gek megbélyegző elutasítása, és velük
szemben az adminísztratív eszközök aIl
kailJmazása: ami terinészetesen fölöttébb
kérdéses, és mindenképpen csak időle
ges megoldás. Ez tö1"1Iénik Bédával a ko
lostorban ; utóbb ez tör:ténnk a kolos
toron kívül a marxista dogmatizmus (és
a vele szervesen kapcsolódó személyi
kultusz) korszakában : "A koilostor után
kicsi híján az egyetemről is kirúgtak"
- rnondja az Epilógusban.

A dogmatázmusok korszakán azonban
túl vagyunk. A más' nézet az egyházban
sem számít ma eo ipso, csa1k mert más,
egyben eretneknek is. Amiért a hagyo
mányos skolasztika nem ad mindenben
megnyugtató választ a természettudo
mány által fölvetett új kérdéseikre, eb
ből ma már - a zsinat után - nem az
következíík, hogy bizalmatlanok legyünk
a természettudomány iránt (ha nem
egészben, hát részben), hanem az, hogy
csináljunk olyan. keresetény filozófiát,
vagy tegyük (pontosabban tegyük újra,
ismét) magánaik Szent Tamásnak a szel
lernében olyan rugalmassá a' régiit, a
slrolasztli'kust, tornistát, hogy ma, a rno-

dern korban és a modern kor kérdései
nek intregrálásában is használlható le
gyen.

Ha tehát Tarró Vilmos ma jelent'kez
nék fölvételre, és ma keriline kolostori
(vagy tJágaJbban: szeminooUlIDi) nevelők

és tanárok keze alá: most már a nyug
hatalhlan, a vitatkozást a vitatkozás ked
véért is kedvelő, éleseseű, !kicsit önma
gában és éles elméjében is tetszelgő, és
sajnos, még alázatosságában is kevély,
de jobbra, többre törekvő, magát is esi
szolni akaró fiatalember kevesebb gya
nakvással találkezott volna? Most már
nem kelbene neki és társainak (jóval túl
a belépésüle szerencsétíen politikai hely
zetén, írnmár jóval kevésbé vílíamos
légkörben, és katasztrófahangulat he
lyett az okos és szerény jövő kil.átásai
val), azonpan.aszikodniu:k, amin akkor:
hogy nem az életre, nem reális.jövőpapi
életükre n.eveli:k őket? Most már nem
keillene (l1fjillönös tekintertel a Gaudium
et Spes szellemére és szavaira), minJt an
nak idején egyik első, rögtönzött és sza
bálytalan "értekezletükön", azt hangoz
tatníuk, hogy "nekik nemcsak elhiva
tásuk van a viJágból, de küldetésük is
a világba, amelynek hátatfordítottak. és
ők ezt a iküldetést kö:lJel oly fontcsnak;
érzrk, mint a hivatást a tökéletesedés
re"? Most már nem kellene úgy érez
niük, hogy nem kapnak kellő kilátást,
távlatot, és ösztönzést arra, hogy hic et
nunc, itt és ebben a vtlágban, amelybe
a Gondviselés helyezte öket, keressék és
munkáljáJk a rájuk bízott jövőt? Alig-

, hanem ez ll. jövő is 'részben azon rnúlík,
hogy - mímden reményünk s2'Jerin.t 
a föltett kérdésekre azt felelhetóűk: nem
kellene.

Hogy volt-e igazi hivatása TaITÓ Vil
mcsnak és tizenkilenc társának? Való
sZlÍII1Ű, hogy nem volt; legalábbis nem
volt elég erős. Hogy a megoldas, amit
végül is a regényben választottak, való
ban és véglegesen megnyugtató rnegoí
dás ? Valószínű, hogy nem Mint aihogy
valószínűleg maga a regény sem az. Ah
hoz- akár pro, akár ikontra - izzóbb
áram. mélyebb szenvedély kellene, és
kevesebb írgasmasság az író ~ől a
hőse iránt. AJkkor A kolostor talán nagy
regény lenne.

Igy csak jó. kivált egyes részeiben.
Abban például, ahogy eet az álló és
mégis hömpölygő időt érzékelteti. Abban,
ahogy jellegze1:!e'8 kolostori tipusokat áo
rázol: Abban, hogy a noviciusok életbé
nek légkörét visszaadja. Abban, ahogy a
rend belső feszültségeit, konzervatív és
reformísta párt vitárt sejteti: annyit,



amennyit egy n0\7'1C1US mandebből érzé
kelhet. Abban, ahogy - szilIl1:éln a novi
cíus-mentalítás tükrében - egyház, hit,
vaililás aggiornamento kérdéseit fölveti.
Kevésbé meggyőző az, ami sajátosabban
spdrbtuális, és amínek mélyebben spiri
tuálisnak kellene lennie ahhoz, hogy
méggyőzzön. Béda lelki harcainak őszin

teségében nincs jogunk kételkedni;
mégis úgy érezzük: mindebben (ahogy
az író megmutatja), több a StZÓ, a fel
szín és a rutin, mint a valóban egzisz
tenciális feszültség. Nyilván mert Bé
dámak végül mégsem volt ígazí hivatása.

"E könyv szerzője szeretme megmene
külni, attól, hogy művét Jrulcsregimy-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Két új magyar darab a Katona József
Színházban. Tersánszky Józsi Jenő és
Vészí Endre a szerzője annak a két "új"
magyar darabnak, azaz még előadatlan

színműnek, melyet röviddel egymás után
mutatott be a Katona József Színház.
Az "új" mellett az idézőjel arra kíván
urolní, hogy a Tersánszky-vígjáték
több mint negyt'en ét,ig fekűdt fiókban,
ugyanakkor meglep frisseségével; V észí
Endre groteszk játéka viszont valóban
új mű, de közel sem oly friss, mint a
Te'rsánszkyé. Illetve amennyiben mégis
mai szinház, az nem 'annyira az író, m'Ínt
az igen tehetséoe», fiatal 1'endező Iglódi
István s a kítűnő Tőrőcsik Mari érdeme.
Egyébként mindkét színházi este at
moszféráját Törőcsik teremti meg; úgy
tűnik, ő ma a legerQsebb színésznö'-egyé
niség a pesti szinpadokon. A Tersánszky
darabot is fiatal rendező, Babarczy
László vitte szinre - vendégként, A fi
atal rendezők ilyen mérvű pártfogásáért
pedig mindenekelőtt dicséret illeti a
színház vezetőségét.

"A kegyelmes asszony portréja" ki
csattanó életerejével talán eloszlatja azt
a - ki tudja, honnan támadt? -'- el6ité
tetet, hogy Tersánszky nem színpadi
szerző. Mert ha nem is kerűltek szinre
darabjai (a "Szidiké"-t 1923~ban a Bel
városi Szinház, átdolgozott változatát
1930-ban a Nemzeti, a "Kakuk Marci
szerencséjé"-t 11M3-ban a Thália ját
szotta), kevés olyan írónk van, aki a
színházi kudarcok után is ennyire "ben
ne élt" volna a színházban. A maga ere
jéből teremtett szinházat, irodal;mi ka
barét csinált a Nyugat-matinékon, mely
nek zenéjét, szövegét, koreográfiáját ma
ga készítette, s Gaál Frandska, Tőkés

ként fOi11~"- mondja a záró meg
jegyzés. Abban tehát, ami "a valóságtól
rnegtermékenyített,· de szuverén aJLkotóí
képzelet elég híven követte-e pontról
pontra a megtermékenyítő valóságot; ne '
azon méltetlankodjursk, hogy egyiben
másban túl híven, és ne azon botrán
kozzunk, hogy ismét másban nem elég
híven. Tarró Vilmost és íróját ezért el
utasűtaní, és "jelzését" haIJ:atlanrn ven
ni: ez a könnyebb (esetleg hagyományo
sabb), de a legkevésbé hasznos áJHás
pont lenne. A zsinat után bizonyára va
gyunk olyan edzettek, hogy elbírjunk és
komolyan vegyünk egy-egy ilyen jelzést.

RÓNAY GYÖRGY

Anna, Csertos Gyula mellett ő is föllé
pett benne.
'"A kegyelmes asszony portréja" egy

tehetséges modern festő, Dulder-Tűréf

Akos kűlönös karrierjét mondja el. A
festő felesége, aki előzőleg foglalkozás
szerűen űzte a prostitúciót, most a "mo
noklis gyönyörvadász" Thorha fai méltó
ságos urat veszi célba, s a rövidesen
miniszterré kinevezett Thorhafai olda
lán hamarosan kegyelmes asszony lesz.
De Dulder-Tűrő, az elhagyotf férj is
megtalálja múzsáját Olgában, Hautfres
ser képkereskedő lányában, aki szerelem
ihlette bravúros űzleti érzékkel értéke
siti Dulder-Tűrő egyik képét, a kegyel
mes asszony "portréját", mel'yen az egy
kori Polyák Lola egy szál harisnyakötő

ben iátható, Maga a kegyelmes asszony
veszi meg a képet, kolosszális összegért:
a nyomorgó Dulder-Tűrőmost már nyu
godtan megcsókolhatja a papa előtt is
"kis pápaszemes madonnáját", Olgát. De
ezzel még a vázát sem mondtuk el a
cselekménynek, nem említettünk egy 80r
jól megrajzolt figurát: AmoIdot, Haut
[resserék: "művészi" ambíciójú, testileg
lelkileg rokkant segédjét; Tsitseri báró
nőt, a háztulajdonost, lányát, Thorhafai
hopponmaradt menyasszonyát stb. Ter
sánszky itt is fölsorakoztatja jól ismert
"félvilági" alakjait, svalami egészen kü
lönös báj lengi be ezt a közel sem bájos,
kegyetlen egyértelműséggel leleplezett
társadalmat: a húszas évek magyar va
16ságát. Milyen jellemző: Dulder';'Türőt

a terténet végén Négye8sy grófnő és is
merősei megrendelésekkel várják, de nl.ég
véletlenűl sem a tehetségéért, hanem
mert izgató intimitásokat remélnek tőle

volt feleségéről, az új miniszternéről.



De itt mái" túl is nő a darab a tíÍrsada.
Zomkritika "első síkján", az író a bölcs
humorral szőtt cselekményben, úgy érez
zük, valami nagyon fontosat és mindig
időszerűt mond el a művészet és m'IÍvé
sziesketiés kíbékíthetetlenségéTÓI.

A Te'Tsánszky-varázslat egyéni, sajá-'
tos atmoszférát hoz a színpadra is, ami
nek az író dramaturgiai biztonsága, szín
padísmerete adja meg a hitelességét. S ha
a jól pergő dialógusokba néha nehezen
mondható mondatok is kerültek, ez csu
pán sajnálatunkat ébresztheti fel, amiért
az írónak nem volt módja nagyobb rutinrt:
szert tenni. Igen, ha van a drámának
nyersesége, az a rutin hiánya; viszont
épp a henyén, sebtiben odavetett mon
datok - mint egy dokumentum-értékű

magnetofonfelvétel - adják meg Ter
sánszky tündéri világának realitásM.

Vészi Endre ,,(Jvegcsapdá"-ja nagyon
is mai témát dolgoz fel, s6t ő is a mű

vészi alkotás és lelkiismeret gyötrő

ellentmondásosságába kíván alászállni,
csakhogy a felszínen marad. A darab
legmesterkéltebb jelenete épp a "leszá~

molás", Csere Gábor íl'Ó és az egy
kori "rühes" osztálytárs szembesítése,
amiből annak kellene kiderülnie, hogy
az írá számára az írás csak erkblcsi gyen
geségének önmaga előtti igazolását je
lenti, A darab jó oldala ,.- szemben A
kegyelmes asszony pOl'tréjával - Vészi
Endre kitűnő színpadi rutinja, elegáns
díalógus-szövése.

Az "üt'egcsapdát" az egykori "l'ühes"
osztálytárs, "nyugatra szakadt hazánk.fia"
állítja fel Csere Gábornak és családjának,
meghiva öket napfényes villájába.. Az
iivegcsapdába zárt csaMd tagjai közt las
scm felmondja a szolgálatot az otthonról
hozott, jól beolajozott hazug udvariasság,
egyszerre minden felgyülemlett félelmük
és fájdalmuk kirobban. Csere Gábornak,
aki második feleségével, Zozóval és első

házasságából való két gyerekével él együtt,
rá kell jönnie, hogy bár sok hivatalos el
ismérést vivott ki magának, t,égeredmény
ben értéktelen ember. Zoz6ban felébred
a nosztalgia mindaz után, amiről le kel
lett mondani férjéért; cirkuszt játszik:
ez már lázadás, csak körvonalazatlan. De
ebben a darabban mindvégig körvonala
zatlan marad minden; Laci, a fiú elé
gedetlensége és Zozó iránti szerelme
ugyanúgy. mint Inci 0ppol'tunisztikus
megsimulása az apja oldalán. S végül
körvonalazatlan' a befejezés ís: amikor
nincs más a szobában, Zozó felöltözik és
elrohan. Hova.? Ki az idegen 'éjszakába.

Az ír6 nyih,án épp a kÖTvonalazatlan
ságot, a kiforratlanságot akarta "megra-
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gadni" a színpadon; csakhogy itta mú
alapvető dramatJJ,rgiai hibája. Vészi "drá
mai groteszknek" nevezi darabját, de
ebbelt a drámai groteszkben a groteszkum
nem párosul drámaisággal, mert a meg
fogahnazatlan homályból nem is szület
het drámaiság.

Mint mondottuk, mindkét darabban
TÖTÓcsik Mari az, aki szinte minden moz
dulatával atmoszférát teremt. "A ke
gyelmes asszony portréjá"-ban elsősorban

az ösztöneivel érzi. fogja meg nemcsak
Olga figuráját, de egész "félvilági" kör
nyezetét is, s erre az: ösztönös ráérzésre
vagy rátalálásra épül gesztusr61, gesz
tusra pontosan formált játéka. Mindjárt
az első jelenetben van egy gesztusa, mi
kor Arnold a pap által kiszemelt férj
jelölteket említi: "O, köszönöm azokat az
alakokat!" - mondja, kecsesen megemelí
a kezét, a csuklój!t kissé megtörve vissza
hanyatlik, s ebben a mozdulatban már
benne van az egész figura. Egyszerre
érezteti Olgáb!tn az alak jellegzetes
Tersánszky-báját, s irónizálja is saját
alakítását. S bár az egész estét kissé éne
kelve, affektálva játssza végig (ez az iró
nia), annyi színe - és kifejező színe! 
van a hangjának, annyiféle hangsúlya
van, ahány arca: egy rémült, egy ra
jongó, egy csodálkozó, egy ámuló, egy
mérges-durcás, egy ábrándozó-szerelmes,
egy hisztérikus, egy síró, egy zsivány,
egy ügyködő arca. S ahogy sir6 arcát át
formálja a szerelem. biztonsága, ahogy
arcizmai val, testi rezzenéseivel. mozdu
lataival eljátssza a szerelmet, abból fölé
nyes technikai tudás és mély művészi ín
tuíció árad. Alakításában nyoma síncs a
teatrulitasnak.

S ez már érvényes Zozó-alakítására
is, mely ugyanakkor alapvetően más
helyzet elé állította a színésznőt. Haut
[resser Olga alakja karakterszerep, Zozó
figurájának viszont Törőcsik alakításútól
kellett a karakierét is megkapnia. A
színésznő tehát nem tapogathat ösztönei
vel a darab atmoszférája felé, csupán
lehetőségeket kapott, melyet az első perc
től kezdve tudatosan kell valamivé for
málnia. S alakításával valóban drámát
hoz ebbe a "drámaiatlan" qroteszkbe.
Lactval való "szerelmi" párbeszédeit iszo
nyú forróság hevíti, szinte ő kölc.~önzi

partnerének is a kamaszos túlfűtöttséget,

s Csere Gábor iránti érzelmeinek ellent
mondásosságát is olyan hűfokon kelti
életre, hogy egyszerre sűrű lesz a levegő
a szinpadon. S végül a darab dramatur
giailag leggyengébb pontjából az est leg
igazibb pillanatát teremti meg. A bekap
csolt rádió beatzenéje mellett csupán



mozdulatokkal, arcmimikával eljátszott
felismeTés és menekülés oly erös, auten
tikus, megTázó, hogy a nézőben végütaz
egész daTabból ez maTad meg élményként.
Valamiféle "gesztus-nyelv" ez, amivel itt
Törőcsik ét. Nem szipoTkázik "SOkaTCÚ
ságávBI", Zozóból nem vígjátéki hanem
igazi dTámai figurát teremt, de aTcjátéka
nem kevésbé pontos, mint a TeTsánszky
darabban, csakhogy itt a -visszatirő aTC
vonások súlyosbító, jellemző ere jével dol
gozik.

A két fiatal rendező 1Wziil BabaTczy
Lászlónak volt könnyebb dolga. BabaTczy
"A kegyelmes asszon'Y portréjá"-ból első
sorban TeTsánszky MoliéTe-re emlékeztető

karakteralkoté képességét emelt ki, s jó
érzékkel fogja meg a jellemekből adódó
alaphelyzeteket. (Igy például kitűnő öt
let, hogya II. felvonás ban Thorhafait
virággal lépteti a színpadra, amit végül a
magát ugyancsak "produkáló" festő ke
zébe nyom válófélben lévő felesége; a
festő meghajol és távozik.) De Babarczy
rendezésének megvan a gyenge pontja
is, s ez elsősorban Arnold alakja, mely
nek színpadképtelenségét valamiképp
helyre kellett volna billenteni, s akkor
az első felvonás vége sem sikerült volna
oly teátrálisra. Iglódi István, az "Vveg
csapda" rendezője egységes elŐadást te
Temtett a gyengébb darabból. Nyilvám,aló
például, hogy Tőrőcsik említett, kitűnő

menekülés-jelenete csak a rendező és a
szinésznő igen intenzív "koprodukciója"
lehet. Ami a legfontosabb: érezzük a ren
dező egyéniségét; az irodalmi mű repro
dukálása, "bemutatása" mellett ő is
mondani akar valamit a világTól, s ezt
épp a Vészi-darab korszerű és igényes
színrevitelében fogalmazza meg. Apróság,
de jellemző, s épp ezért jelentős is: igen
jó az egymást követéí hangos rádiózenék
milyenségének fokozása (ami egyébként
a zeneszerző Bácskai Györgyöt is dicséri).

Mindkét darabban Kállai FeTenc a
paTtnere Törőcsiknek, "Semmi művészi-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Az 1919-es Tanácsköztársaság létre
jöbtének 50. évfordulójáról a Nemzetri
Galéria Bortnyik Sándor festő és gra
1'ikJUS munkáínak összegyűjtésével és ret
rospekJtívtárlaton való bemutatásával
emlékezett meg.

Az 1893-ban, Marosvásárhelyt szüle
tett Bortnylk Kassák Lajos tamítrványa
ként, a Ma című folyóirat muníoatár
s:adrent kezdte pályafutását; kubísta
konstruktívtsta metszeteít - akárcsak a

eskedés a külsején" - íTja Tersánsz/q/
Dulder-TüTŐTól,s Kállai valóban szerény,
igaz:;. művészt akar alakítani. De jobban
érzi magát a miooenból viccet csináló
"bolondos fiú" szerepében. Nemhiába a
legjobb percei azok, amikoT fiúként néz
anyósa szemébe, ebben a "mama"-fiú' vi
szonyban eredendőhitelességgel csillantja
föl a darab atmoszféTáját. A V észi-md
ben viszont csak addig él, amíg Törőcsik

a színpadon van. Nem nagyon tud mit
kezdeni Csere Gábor lelkiismereti válsá
gait,'al, s voltaképp csak úgy alakít, ahogy
a verset szavaló szinész is játszik: előad

ja az íTó művét. Többé-kevésbé ugyanez
érvényes az "Űvegcsapda" többi szerep
lőire is. Űze Lajos a mozdulataival PTÓ
bál figurát teremteni, nem sok lehető

sége van; Dániel Vali és Blaskó Péter
viszont nem nagyon él lehetőségeivel sem.

A sok szereplős Tersánszky-vígjáték
ból még Kálmán György alakítását kelt
kiemelnünk: igazi "gyönYÖTvadász" mél
tóságos úr; csak kérdéses, nem parodizál-e
erősen. nem túl karikaturisztikus-e eb
ben a finoman ironikus előadásban? Az
Arnoldot alakító Sinkó László elsősorban

a szemével alakít; VáradI Hédi, a ke
gyelmes asszony, biztonságával, tudásá
val, Tutinjával; Makay Margit a hangjá
val; Apor Noémi viszont egy árnyalattal
szürkébb a szükségesnél. Bus Katalinnak,
Lenkei Valinak, Sivó Máriának, Arosi
Aladárnak, Pásztor Jánosnak, Páter Pál
nak csak arra jutott lehetősége, hogy
egy-egy szint vigyen az előadásba.

Mindkét daTab jelmezeit Vágó Nelti
tervezte, nagyszeTŰen sikeTÜlt; Varga
Mátyás díszletei az V-vegcsapdában vi
szont jobban tetszettek, mint Csányi Ar
pádé a Tersánszky-darabban. Csányi
mintha nem egészen tudott volna meg
birkózni a régi darab mai bemutatásának
ellentmondásosságával.

pALYI ANDRAS

Kassák-kör többi h'Ójána;k és loépzőrnű

vészének munkáit - erőteljes baloldala
elkötelezettség jel'lemezte (Lmin és Karl
Ldebknecht-portré, "Vörös május 1919").
A 20-as évek elején a művész Bécsben.
majd Nemetországban élt, s egyre in
kább az absztrakcíó hívévé vált. Ezek
ben az időkben ~kotja ún. ,,képarchi
teJk:túrá"-lt,amelye'k formailag hibátla
nabbak, de túlzott steI1ilLitásukban mégis
kevésbé i2lga:ltmiasak, mint Karssák bár
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dai.ra~bb, ám marikánsabb ,)\épépít
ményeí."

A 20-as évek közepére Bortnyák 
KálJlai Ernő mind ~ohológiadJag,'mdLnd
esztétiikai~ag rendJkíviil porstosan Éti ér
zékletesen anaili.zálja e folyamatot "Új
magyar piktúea" círnű könyvében
egy németes, pedáns (a weimari "Neue
Sacl1)jchke1t"';tel rokon (újddassziciz
mushoz tér meg ("Forbát Al:l1réd építész
és felesége"), "Hová tűnt a forradalom
zalk1aroti dinamikája? Bortnyik mai stí
lusa a legtökéletesebb ikiJspolgári visz
szavonulást és megbékülés! hozza.,'
Nem hisz ő már semmiféle páthoszban.
Valamiféle öblöt keres, ahol békén, hű

vösen horgonyt vethet, és a maga szűk

re szabott művészetének stiláris érle
Iésén dolgozhat", - írja Kállai.

Persze, egy ilyen Ik:iárocándult embe
rt-művészí, attitűdből artisztikus, pallé
rozott.píktúra ésgrafiika igen, de nagy
lélegzetű, sodró erejű művészet aligha
falkadhat. Bortnyák - dicséretére legyen
mondva - ezt fel1smerte, és az ecsetet
hosszabb időre félh'etette. 1925~ben ha
zatér az emígrációból, s itthon kitűnő

plakátokat és kön~címlapolkat tervez
(Berényí Róbert és ő az új, korszerű

magyarrek.1ámgro:filka úttörői).

A 30-<asévek második felében kezd
újra festeni, főleg munikás- és paraszt
aiallmkat s dolgozó emberek csoportjait,
rmmka és pihenés közepette- E műveí

tevékenységérrek leg€rléiktelenebb da
raoíaí, hiszen ilyen tárgyú kompozfclóí
híjával varinak az átélésnek.> a prole
tár- és földműves-SOIrssal való mély
azonosuílásnek; SolkJml különb ,.Párnán
lkönyöMő női akt"-ja (1942), amelyben
nem tőle idegen területre tesz kirán
dulást.

Bortnyík a két háború között érté
kes pedagógiai munkásságot fejtett ki;
az ő magániskolájának, a "Múhely"-nek
volt növendéke a 20-as évek végén Vá
sárhelyi Győző is, aki utóbb Victor Va
sarely néven a monumentálís építészeti
dekoráció és az Op-Art atyamestere lett.
Bortnyík Sándor művészetí íróként is
tevékenykedett; Rabínovszkv Máríusa és
Hevesy Iván társaságában 1943-han 'Itöz
readott egy vaskos, újszempontú rnűvé

szettörténetí aíbúrnot, a "Kétezer év fes
téslreté"-t.

, A felszabadulás óta a művész - fes
töként - keveset dolgoztk, Ha néha va
lami kiikeIiH műterméből ("PHisbof06je
női házaik" 1947),:az jobbára banális, in
venció-szegény rnunka,

Az 50-es években azután megfes-
ti ,;Korsoorűsített ik1assziikusolk" eímű
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paródía-, pastíohe-sorozatát, Amtivéls:Z:
elképzeli (s megjeleníti), hogyan látná
és áorázolná a Mona Lisát Cézanne, Van
Gogh, Egry, Czóbel és Barcsay. s hogy
mivé válnának a régi meeterek (GÍQvgi
one, Raffaello, Tizian, Rembrandt, Ver
meer, Watteau, Delaeroix stb.) kompo
zícióí Picasso, Léger, Bernard Buffet,
Bernáth Aurél vagy Molnár C. Pál ke
zén. " Egy újaob szatirikus festményén
aIIJagyair kortáes-művészek tucatjaa
hömpö~öglnek a Képzőművészeti Alap
felé, hogy részesü1jenetk a megbízások
ból, a vásárl.ásOkból. A kástermetű, kor
púlens Éik Sándor meHett a másik "pie
tor Iaureatus" : :DoiI'nairlQ.VIS:zlk:y lépeget, 
mögöttük Barcsay, az oanatóeráa-profesz
szor, balkezében diszciplínája jel'képével:
a koponyával, jobbjábiain festményeí fő

motívumáVla1: a festőállvánnyal. .. Ötle
tes, csípős, a smmlélőből nevetést vagy
lkaján mosolyt ikiváltó műveik ezek 
nagy műtörténeti ~ultúráróll él; ikivétel~
stilíárís beleérző képességről árulkodók.

Azonban bármíüy frappárnsak is ezek
a vítríolos persziflázsok, - a Bortnyík
ikiálilítás sok termét megtöltő anyag még
sem áll össze szerves életanuvé... A mí
metiikus készség, az elmeél, a művészets

kárionok fölényes ismerete ugyanis so
sem iképes pótoLni - Bortnyík esetében
sem - a primer a1'kotói szellemnek a te
remtő művészí személyiségnek hiányát.

•
Az Ernst-múzeum márciusban Mi

háltz Pál-nak, a szentendreí művészeso

porthoz tartozó festőnek gyűjteményes

kiállítását rendezte meg. A müvész két
háború közötti terméséből azonban saj
nos keveset láthattunk, pedig Miháltz
fiatalikori munkái között olyan darabok
aik:adnaik, mint az ,,'Enteriőr fekete ÓTá
vat és macskával" (1930), amely a kor
S~ legjobb magyar festményei mellé
állítható.

A késöbbíekoen Míháltz művészí út
ja messzíre távolodott korai munkáinak
("Jelenet GolJ,~othával". "KuJiSSIZáik: mö
gött", "Arlequin", "Hid") S2Ie11emd zóná
itól. A művész a 40-es évek folyamán kd
aLakította azt a festői nyen'Vet, amely
mu:nikásságát mdndmáig jeldemzi.~
az alkotói szemléletnek- magatartásnak
erényeit (8 egyben korlátait) Rabinov
szkv Máríusz fo/UlJlrrnazta m~ a legta
lálóbban egy húsz év előtti (Magyar
Művészet-ben megjelent) tárlati beszá
molójában: "Miháltz képeim - amelye
iken ,minden tompított, halnm-a hangolt
passzív leiLkiállapot uralkodik el... 'IDLt



a halk folyékonyságot csak a muvesz
áhítatos akarata tartja vissza a szétfosz
lástól. Tiszta és meleg, (le CSiÜiggeteg és
öreges ez a művészet." •

A kiáJ1lítás több miJnt kétszáz művet

fe1lSOirakoztató anyagából a "Bordó zub
bonyos önportré" (1963), "A festő" (1965)
a "Vörös ház" (1966), az ugyanosak 1966
ból valló "Toronyrestaurálás"· cmű aik
varell és a "Srentendrei művésztelep"
címü színes grafika (1968) voltak a leg
em:ékeretesebbek.

A hetven esztendős művész j'llJbiláris
ki:állítását Frank János műtörténész ren
dezte, a tőle megszekott ízléssel, hozzá
értéssei. A táolat alkalmából szép ka
tail~ jelent meg, a festő közelkJét tu
cat a1JkotálSláJnaik reprodukciójával, Né
meth Lajos saiaiamg- és frázíssrsentes, ro
mfu bevezetőjével. Németh talélő észre
vételei közül azok tűnnek a legfonto
sabbaknak, amelyek Míháltznak a korist
ruktívizmus szerkezetí szagórát a poszt
impresszionizmus oldottabb formafel
fogásával ötvöző Sltiílusával s a művész

IneIk - a mélybarna, tompavörös. okJker,
és gaaarnibszüI'ikJe színek mcsterének
nemes ikoloritjával kapcsolatosak,

..
A Petőfi Irodalmi rnúzeurnban nerr

régiben Krúdy Gyula regényemez és elbe
széléseihez készült illusztrációkból láthat
tunk gazdag gyűjteményt.

A Legelső Krúdy-Illusztrátorok
_(iMühil:beck Károly, SzadaTstván, Conrad
Gyu:1a és társaik) bizony nem voltak ké
pesek a Szindbád költőjének varázsos
ízelt vísszaadní, még csak megközelí
tőleg sem, Az író életében készült il
hlSZtráoj,6Ik !közül csak. MajO!I" Henrik fa
metszeteíröl (.,Aranykéz utoaisz;ép na
pok"), valamint a nyillas terror áldoza
táull esett Kolozsvár-y Sándornak ..A te.g
napok ködlovaatai" 1925-ös lkiadáJsáiban
megjelent portné-rajzal ezvnémelvíkéről

(Adv Endre, Károlyi Mihály) ernlékezhe
tünik meg maradéktatan elismeréssol.

A Krúdv-illusztráctók reneszánsza
iga'ZIáJbarn a fel&;Zi3lbadruJlás után kezdődött

el; 1945 óta sorra jf"Ie'nnek meg a Kl'Ú
dv-kötetek, Gvőrv Mildós, Janovíts Ist
váln, Pfannl Egon, S5"lvester Katalin..
Csernus Tilbor, Kass J ános, és mások
tdlkaimiV'3il, Csihíag Vemoorítólaojai
val, Ferenczv Béni is vállelta néhány
Krudy_mü L.A vörös postakocsi", "A kék
sZlaJIIa;g hŐSie") illlu"Zt:ráláJsát. azonbam e
murnlkáiban nem adott e!?yéb !J'raJiiklai .<1.1
koti'iJS:aiv.a:1 k szobra'iViaJegyennangút: bi
wnyám terhesnek érezte 'a szöve€'i-nez

való aillkalmazlkodás kötelezettségét,:
Hímez Gyula rajzai (a "Valaikii.t elvisz az
ördög" cÍmű ik:isregény-gyűjteményhez)

önmagukban sZJépek, 'kár azonban, hogy
a könnyed, elegáns tollú művész meg
sem kísérelte egyéníségét és .vírtuozíté
sát összbaogba homiK.rúdy világával.

Szabó VlJadiimir a .Krúdy-írások gro
teszik és bízart- vonásait, Szántó Piroska
az író vízíonéréus-voltát ("AslSzonyságok.
díja") és humorát ("AlJmosikönyv") Kon
dor Lajos Krúdy rínom erotikáját, Papp
Oszkér a századvégi tabáni és Krils:zti
navárosí utcák és lkü[önÖS fi~rálk sejtel
mes költészetét ragadja meg toH- és kxé
tarajzaiban, akvarelájeíben. Úgy tűnik,

hogy ma ők négyen a legméltóbb, leg
ihletettebb Krúdy-tllusztrátorok.

..
A Szépművészeti Múzeum egyi,k

földszinti termében n'yOlc mai kubai
szobrászművész munkáival Ismerkedhe
tett meg a magyar közönség, Nem tud
juk, hogy e nyolc szebrász mennyh-e hű

en reprezentálja Kuba modern plaszti
kai művészetét, - a tárlat anyaga azon
ban azt sejteti, hogy aszigetország kép
zőművészetí életében az avaritgarde
áramlatok dominálnak.

A kiállított művek egyrésze megma
rad a természetelvűség határán belüí (pl.
Rita Longa "Női akttorzó" círnű már
ványszobra), a szobrok másik csoport
ja viszont teljesen absztrakt (Sergío Mar
tinez fémkonstrukcíóf). A két szemlélet
között helyezkedik el José Nunez Booth,
akirol szerepel ábrázoló rnű is ("Fekvő

nő") és nonűguraeív munka is ("Struk
túra"). A nyolc művész között egyetlen-

. egy van (Enrtque Moret), aki politíkat
mondanívalókat fejez ld munkáíban
("Spanyolország 1937", "Mindig a vár
tán").

Igazán maradandó benyomást ugyan
kevés mű keltett bennünk, viszont
örömmell bizonyosodrtunik meg a kubai
művészek alapos s~km:ai feI1kés:zJÜltségé
ról, kísérletező kedvéről. S'ÚÍllustörekvé
sedk változatosságáról és a mad kubai
kultúrpolitíkának a művészí szabadságot
tiszteletben tartó tolerancíáiáról.

..
Az esztergomi Balassa Bálint Múze

úrnban - Mucsí András művészettörté

nész érdeméből - .,Kernstok Károly és
az 1919-es nyergesújfalusi szabadiskola
művészei" címmel nyHt kiállítás kom
tavasszal.
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A tárlat Kernstoknaé; - a Courbet-i
.n.atural!izil'JliuS, apleinair pilktúra és a
"Nyolcak"-korszaka stiillizáló-konstruktiv
törekvéseinek jegyében született - szá
rnos aJikotásán kívül a rnűvész barátai
tól (Kosztolányi Kal1iJ1 Gyula, Czóbel,
Feszty Masa) és tanítváJnY'a!itól (Derko
víts, Novouny Emil, Nyergesí János stb.)
is bemutat műveket,annak érzékeltetésé
:e, h0?Y Kernstok - mint Lyika. Károly
ITta róla - "olv~tts.ágával, müvelt el
méjoéveJ., személy] kedvességével széles
kÖlrt tudott teremteni magja köré."

Kernstok kétségkíVÜ!1 azok közé a -

ZENEI J;EGYZETEK

(Egyházzenei események..) Húsvét tá
ján hagyomány szerint megelénkült az
egyházzene.i élet. A nagyJtét jó alkalmat
nyújtott arra, hogya liturgia kiegészí
tése, bizonyos irányú elm~lyítése végett
megszólaljanak a maguk korában ugyan
csak liturgikus rendeltetésű és szándé
kú passiók és Stabat Materek. Az idén
kétszer hallhattuk Bach János passióját,
'egyszer, a Máté passiót, egyszer pedig
Pergolesi nálunk sajnos ritkán megszó
laló Stabat Materét. Mindegyik előadá

son igen sokan voltak, sokan talán el
sősorban a zenei élmény kedvéért men
tek el az esti templomokba, s hadd bo
csássuk előre örömmel: a zeneértő és
z'enekedvelők sem csalódtak, mindegyik
előa.dás szépen kivitelezett, színvonalas
volt, olykor kiemelkedőenmegoldott rész
letekkel. Ezek a nagy vállalkozások és
jól megoldott próbálkozások egyházze
nénk egységesen magas színvOnalát iga
zolják, ami már csak azért is örvende
tes, mert a megújuló liturgia bevezeté
se kapcsán bizony néhol jogos aggodal
mak is felmerültek, hiszen korábban
eredményes,' jól működő, tekintélyes kó
rusok is nehezen találták meg a beil
leszkedés lelietőségét.

Virágvasárnap az AC Kapisztrán
Kórusa és Zenekara, Gábor Artemisz,
Barlay Zsuzsa, Bartha Alfonz, Várhelyi
Endre és Holba Gyula közremuködésé
vel adta elő a János passiót. A kórus és
zenekar számára bizonyára nem jelen
tett ez nagy újdonságot, hiszen reperio
ár-darabjuk- a passió, nem is egyszer
tolmácsolták már a korábbi években is
igen színvonalasan. Annak idején na-

*Ketrnstdk "meddől'€ f=dult múvéez" volt, aki
nek "hagyatéka élő múvészet helyett ma már
csak múzeumi, történeti objektum" (FüJep
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közé tartozik, aJk.illalek életműva - mint
MiilrJós Pál a Kritika ·1969. évi 3. szamá-

. ban megjegyzi - "megcoornkuJt vagy
torzóban maradt." Az esztergorra kiál
lítás mégis azt tanúsítja, hogy Fülep La
jos professzornak a közelmúlJtban elhang
zott megáűlapításas túl szigorú: a mü
vész jó pár festményéből (így pl. a "Haj
nail.i lovasr'-ból, amely egykor Lukács
György édesapjáé volt) és főként tusral
zamak pompás sorából az időtálló mű

allh-"'Otásoik fhndurna sugárzík.
D. I.

gyon sokat beszélgettem Tamá.s Alajos
sal a János passió előadási problémái
ról. Az ő véleménye szerint a m,ű egyi
ke a zeneirodalom leghatalmasabb drá
máinak, s elsősorban dinamizmusa, foly
ton lüktető, életszerű ellentéteit jelentik
az előadó számára a legfogósabb problé
mát. A kórus és zenekar az 6 hagyo
mányainak szellemében tolmácsolta a
művet, így szinte természetes volt a né
pet megjelenítő kórustételek eleven, sod
ró előadása, s szépen, elmélyulten szól
tak a turbák ís. Nem sikerült azonban
ebben az előadásban hiánytalanul meg
valósítani a szemlélődő és drámai részek
egyensúlyát, az utóbbiak sokkal karakte
risztikusabbak coltak, az előbbiek hal
ványabbra sikerültek. Nyilván a szó
lista együttes - a különben kit'áló mú
vészek - egyenetlensége is okozta ezt.
Inkább a mélyebb szólamok megszólal
ta,tóinak énekét éreztük meggyőzőnek.

A Belvárosi Főplébánia templom
ének- és zenekarának előadásában nagy
szerdán hallhattuk a János-passiót. Az
együttes fejlődésének jelentős állomásá
hoz érkezett. Virág ,Endre irányításávcú
- aki a jelek szerínt igen alaposan el
mélyült a műben - sikerült egységesen,
fínoman érvényesülő dinamikával meg
szólaltatniok a legkényesebb részeket is.
Felejthetetlenül szépen bomlott ki a szen
vedéstörténet, már a kezdő kórus nagy
hatású volt, később egyre izzóbb drámai
sággal felelgettek egymásnak a szóla
mok. De épp ez a folyton alakuló izz6
drámaiság adja a János-pass.ió igazi ér
tekét! Alighanem hiába keresnénk eb
ben a műben a Máté-passió végletekig

L.: Körner li:va Derkovits-könyve, M a g y a r
N e m z e t, 1969. március 2-i szám.)



kiérlelt, leszűrt, befejezett tisztaságát:
nuersebb, valahol mégis életszerűbb
amannál. A Máté-passió írója tudott t,áv
latot tartani. Tudta kivülről is szemlélni
és ábrázolni a jelenségeket és esemé
nyeket, ezért is valósította meg egyet
len m,űben az emberi és emberfeletti
vonások szintézisét. A János-passió szer
zője ott menetel a tajtékzó tömllgben,
ott kiáltja habzó szájjal, hogy "nekünk
törvényünk van", s 7lUZga is dühöngve
áll a kereszt alatt. És később elsőnek

éli át a' nagy feleszmélés pil~natát, ú;
ra és újra ráébredve. hogy "ez valóban
lsten fia volt". A Máté passió írója a
mű első taktusától tudja ezt az igazsá
got, A János passió szerzője megszen
ved érte. Újraéli a történelmet, az em
ber gyengéit, s épp ez a reveláció teszi
művét mélyen őszinte, embe1'i dokumen
tummá. Ezek az emberi votuitkoeások
szólaltak meg mélyről fakadó, iga.z tol
mácsolásban Virág Endre keze alatt. Jól
helytállt a kicsiny zenekar és a friss
hangú kórus is, mely egyaránt tudott
elsöprő erővel és lebegő finomsággal
énekelni. Külön szeretném még kiemel
ni Trajtler Gábor remek orgonajátékát.
(A szólókat itt is, kitűnő művészek éne
kelték: László Margit, Barlay Zsuzsa, Fü
löp Attila - aki az evangelista nehéz
szerepét igen jól tolmácsolta -, Mező

fi Tibor és dr. Iglói Károly.
Nagycsütörtökön az Alkantarai

Szent Péter templom ének- és zeneka
ra Bucsi László vezényletével adta elő

a zeneirodalom egyik leghatalmasabb
művét, a Máté passiót. Hadd szóljak
előszö1' a vállalkozásról: ez a kórus, ve
zetője következetes, hivatott irányitásá
val, évről é'Vre rangosabb feladatokat
old meg, mind magasabb művészi szín
vonalon. S ami taum ennél is fontosabb:
mindezt önerejéből! Még a nagyon ne
héz és igényes szóló szerepekre is tu
dott adni saját tagjai közül olyat, aki
elfogódottság nélkül, ízlésesen, híven
tolmácsolta a bachi dallamokat. (A szó
lóegyüttes egyébként a következőkböl te
vődött össze: Szőkefalvi Nagy Katalin,
Barlay Zsuzsa, Marik Péter, Gáti István,
Antalffy Albert és természetesen Ger
gely Ferenc, aki 9gyszerre támasztotta
alá remek játékával az egész zenekart,
s egyszerre adta a leheletfinom continuo
kíséretet.)

Mennyire megszűnik ebben a mű

ben minden időleges! Mennyire kisi
mulnak az élet szögletei, hogy egy
nagy, végső ölelésben találkozzék egy
mással az egész teremtett világ! Örök
emberi vágyak, küzdelmek, tettek vál-

nak ittvalósággá, mert ez a zene min
dennél tökéletesebb és tisztább hangzá
sával képes arra, hogy felemeljen ben
nünket, s megajándékozzon valami vi
lágon kivüli, salaktalan nagy élmény
nyel, és olyan messzi, távoli hívások
üzenetét tolmácsolja, melyre csak az
ima szava képes. "Ez a gigászi egyéni
ség - írja Tóth' Aladár Bachról - anél
kül, hogy szavát csak kissé is fel kel
lene emelnie, mindig az egész Emberi
ség - írja Tóth Aladár BachrÓl - anél
úgy .hallgathatjuk, mintha nem is egy
ember szólna, hanem együtt énekelne
benne ,egy egész család, egy egész gyü
lekezet, egy egész társadalom, az egész
emberi közösség, és végső soron maga a
Kozmosz, az Univerzum, .. Ezért Bach a
klasszikusok között is a legigazibb klasz
szikus,"

Ez az időtlen tökéletesség sokhe
lyütt érvényesült a mostani előadás so
rán. S mit mondhatunk ennél többety

nagyobb elismerést .. ,?
Az óbudai főplébánia templom

ének- és zenekara nagypénteken este
Pergolesi Staoot Materét . adta elő ki
egyensúlyozott, szép hangzással. Pergo
lesi műve korán.tsem olyan minden ér
zelmet megmozgató, egyetemes alkotás,
mint Bach passiói. Egy sajátos ihletés
kifejeződése, melyről oly szépen írja
Szabolcsi Bence: nA Stabat Materben
más hang szólal meg: a borongó líráé,
a sóvárgó és könnyes áhitaté. De itt a
könny is mosolyog- az áhitat. is édes si
mogatással térdel Szűz Mária elébe.
Nem panaszkodik és nem vádol, legfel
jebb sóhajt egyet, és lehajtja fejét, A
melódiában lélegző, profán olasz vallá
sosságnak az a hangja ez, mely másfél
száz év múltán Verdi Requiemjében zen
dül meg újra, megnőttintenzitással,dú
sabb szinekben". Az óbudaiak kitűnő kó
rusát talán ritkábban volt alkalmam
hallani, hadd regiszt,'áljam örömmel el
sősorban a kar szép hangzását, kiegyen
lített zengését és stílusismeretét.

(Lemezfigyelő.) A hanglemezklub ta
'L'aly féltve őrzött kiadványai közül né
hány végre megjelent a boltok kiraka
taiban. (Persze kérdés: mi értelme van II

jó lemezeket elzárni az érdeklődők elől,

s csák egy esztendő múlva hozzáférhe
tővé tenni számunkra? A hanglemez
klubnak aligha ez a rendeltetése! Mint
ahogy azt is nehéz megérteni, miért kell
"csalétkűl" állandó klublemezként visz
szatartani a forgalom ból egy olyan ki
vételesen ragyogó fölvételt, mint Fi
scher Anie Mozart-lemeze. Ahogy ez a
kitűnő művésznő eljátssza a K. 467. C-
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dur versenymúvet, az olyan kivételesen
nagy teljesítmény, amelyet kár lakat
alatt őrizni. LPX 1249). - Mindkét ki
advány ritkaság, örömet okozhat a
hangszeres és kamarazene kedvelőinek

is. Az egyiken Georg Muffat barokk ihle
tésú ,szvitjeiből és concertóiból ját$zik a
Sulyok Tamás vezette kamarazenekar
(LPX 11324), a másikon a preklasszikus
kor egyik kiemelkedő mesterének, Bux
tehudénak néhány alkotását haLlhatjuk
(LPX 11323). Az utóbbi lemezen Lehotka
Gábor szólaltatja meg az F-dur prelu
dium és fugát korrekt - kissé talán tu
lontúl korrekt előadásban, a c-moll trió
szonátát Komlós Péter, Németh Géza
és Sebestyén János eloadásában élvez
hetjük, a La Capricciosa elnevezésű

csemballóra írt alkotást pedig Sebestyén
János játsza. A lemez másik oldalán
három szólókantáta található László
Margit közreműködésével(a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Kamarazeneka
Tát Sándor Frigyes' vezényli). Mindegyik
mú remek előadásban szólal meg, a le
mez technikai kivitele is igen jó. Egyet
len megjegyzés: .ilyen "vegyes-saláta"
helyett szívesebben hallgattunk volna
meg egy teljes lemeznyit, mondjuk, Bux
tehude a maga korában felmérhetetle
nill jelentős orgonamúveiből. A Muffat
lemez világviszo,!-ylatban is jelentős

FILMEK VILÁGÁBÓL

A Pál utcai fiuk és a bestseller. A
Molnár Ferenc regényéből készült film
azt adja, amit igér. Fábri Zoltán gya
iroDlott, szárnos hagyományon és rende
~ nemzedéken át kiesíszolódott művé

szete megtette a magáét: a filmvátozat
ugyanolyan :iJlluziólkeltő, akár a regény.
Tis~teletre méltó érdem, hogy Fábri
nem becsüh alá iközönségéne!k értelmi
képessségeit; szóralroztatófilmjét ugyan
is - összehasonlítva például az Egri
csillagok vagy a Koppányi aga testamen
tuma színvonalával - nem az elképzel
hető legalacsonyabb közönségígényhez
ménte, A problémátlan kerekded szer
kezetrŐi1, a gondos rendezői rnJUJlJkáliko
dásról és a szerencsésen kíválasztott
ameriIk.ai gyermekszereplőkről néhány
elismerő szón kívül mást nem mondha
tunJk. 'Filmje, 'legfeljebb ürügy arra, hogy
baj nélikill néhány megjegyrest ikookáz
tassunk meg a bestsellerről. meíynek a
Pál utcai fiúk. (de sok más, egymásttól
Iátszatra távoleső film is mint a Nagy
ábránd, az Elfújta a szél, vagy a Há-
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váLlalkozás, elonyös zenei kivitelezésben.
Itt a tasakterv ötletesebb is lehetett vol
na.

Ú j sorozat A magyar líra gyöngysze
mei után a Magyar költok. Legkiválóbb
szín- és előadómúvészeinek tolmácsolásá
ban élő keresztmetszetet kaphatunk a
magyar költészet legkiemelkedőbbaLkotá
saiból. A kiadványt jól hasznosíthatják a
versbarátok, diákok s az olvasók széles
rétegei is. Érdemes 'I.701na nagyobb formá
ban is kiadni ezeket a lemezeket, mert
így meglehetosen sokat kell C6erélgetni
oket. (Hadd emeljem ki az eddig megje
lentek közül a Vas István verseit tartal
mazó lemezt: azon is az Úda a tegnapi
asszonyokhoz címú remek verset Gáti
József eloadásában.)

Az operák kedvelői bizonyára öröm
mel hallgatják a Rigoletto teljes felvé
teléből készült keresztmetszetet. (LPX
11 389) A Lamberto Gardelli által mes
terien irányított zenekar, llosfalvy Róbert
László Margit és Melis György teljesít
ménye egyaránt kivételes zenei élményt
nyújt. (S ha már Gardelliről van szó:
érdemes lenne megfontolni, hogy a ke
resztmetszet után nem kellene-e az o
vezényletével kiadni Rossini teljes Sevillai
borbélyát, melynek az a legjobb felvétele,
amit vala.ha hallottam.)

RÚNAY L.4:szLú

ború és béke illmváLtozata) egyik képvi
selője.

A bestsellernek már lassan évszáza
da fokozatosan 'kom2lerválódó realisztikus
technskája széles közönségrétag tetszését
nyeri meg, amely hálásan nyugtázza, ha
viszontlátja elképzeléseit a világr-ól:
hogy minden egyértelműen főlosztható

jóna és rosszra, hogy a jelenségek elke
rülhetetlenül az idő józan egymáSlUtán:i
ságának soru-endjében j elentkezneik, és
arm egyszer már volt, nem loehet ugyan
alklkor valamí más, hogy vannak fontos
dolgok, rnelyeket említenike11 (ezeket
egyé!bként szabad is említeni), és vannak
dolgoík; rnelyek említése' szükségtelen,
mer'tmvarjáJk a harmoníát, jobban
Il1.OIIldVla azt a nézetet, hogy az adott
szerrslélet alapján minden a legnagyobb
rendben van, vagy - s ez a Ieggyako
rább - rendben lesz. Az elfogadható és
elfogadhatatLan szempontok, a hangsúly
különbségek segítségével azt sugalmáz
zák, hogy így mínden elem (kivéve ter
mészetesen azokat, rnelyeket eleve kíre-



késztenek a rend érdekében) a helyén
van, s a dolgoknak ez a bölcs helyén
valósága rejtett tekintélyt sugároz, egy
fajta hasznos célszerűséget, akárcsak
nyakon a fej, mely szükségszerűen a ka
lapot tartja.

Az ilyen művekről mondják jobb
híján, hogy az él,et nagy igazságait fe
jezi Iki (mántha lennének kis igazségok
is), rnélységcsen emberiek (rruíntha a ma
ga szempontjából nem volna minden
"emberr'), problémái és alakzatai típi
kusak (míntha a valóságban ezekkel a
tipusolklkaikezdElm lehetne valamit).

Informatív értelemben a művészet

szaoadsága azt jelenti, hogy míndent kö
zölhet ami nyomtatható, megfesthető,

filmre vihető, stb. A bestsellerre, akár
csak a roal.izmusra, jellemző, hogy 
Lukács György szavaival - "megkülön
böztet és csoportosít", azaz nem rnin
dent közöl, hanem amúgy helyére te
szi a dolgokat. Megtévesztés nélkül he
lyére tenni a dolgokat azonban csak úgy
lehet, ha míndent közlünk, mégpedig
úgy, ahogy a dolgok konkrétan jelent
keznek. A kőzlésen nersze nem kell fel
tétlenül a szó tartalmi vagy Irodalmi ér
telmében vett információkat érteni,

A bestseller többnyire irodalmi
adaptácíók formádában jelentkezik a
fi,lmben. Nem véletlen, hogy ez a íö
megszínvonalra leszállított realizmus
szemlelet VlaJJami olyasmihez nyúl, amely
egyszer már valamiféleképpen csopor
tosított. Szüksége van ugyanis a kieme
lés örrkényére, hogy az Illuziókat üzle-,
tileg jutányosan életrekeltse. Az írodal
10m hiteles f:ilmi adaptációja azonban
Chiarini, Rach és sokan mások felisme
rése szerint azért nem képzelhető ei,
mert egy-egy mú akkor hiteles, akkor
'kommunikál szabadon míndenröl, ha s,a
ját küdön műfajáJna!k megfelelő eszkö
zöket használ, Irodalmi kiindulás ese
Un a kommuníkácíó szabadsága eleve
koelátozott, rnível az alapul vett műfaj

sajátos szerkezetének megf'elelően egy
szer már megvalósult ez az alkotói sza
badság (ha megvalósult), és értelmet
karptalk úgymond a dolgok. Ebből az al
kotásból továbbindulva magukról a dol
gokró] már csak önkényesen lehet tájé
koztatni, kommersz esetben úgy, hogy az
iIJuziókeltő elemeket, ideológiai esetben
pedig úgy, hogy az aktualitásnak éppen
megfelelő elemeket erősítik föl tenden
ciózusan, (Talán azért is van, hogy iga
zán nagy irodalmi művekbőí eleve rit
ká bban sikerül többé-kevésbé jó filmet'
készíteni, mint a jelentéktelenből, ahol

a míífaj jellemző formanyelve nem any
nyira erőteljes, és ezért nem akadályoz
za annyira a fdlmszerűség klalakítását.)
Mindkét esetben azonban manipuláci
óról van szó, csak a bestselíler a válto
zatlanság érdekében befolyásol. Ezért
szívesen látott jelenség mindenütt, mert
bármilyen, már megvalósuát tendencia
konzerválódását segíti elő.

Fölmerül a kérdés, míért éppen a
tömegek igénylik ezeket a jellegzetesen
nem gondolati műveket? Vaűószínütden,

hogy magyarázata a butaság volna, hi
szen az embereik - a patológnkus ese
tektől eltekintve - valójában nem os
tobálk. A bestseller nem valamí régi je
lenség, egyidős az ipari társadalom meg
jelenésével, szerepe éppen a tömegmé
retű termelés elterjedésével nőtt meg.
Erről pedig tudjuk, hogya munka, és nem
a szellern társadalmesításának folyama
ta, nem más, mint a társadalom mdri
den tagjának fokozatos bevonása a ter
melésbe. Ez a tömegek tudatánaik erőtel

jes anyagí orientációját eredményezi:
megjelenési formája a jóléti társadalom:
mínden jelenleg ismert társadalomrej
lesztés végső célja. Az anyagi javak ter
melésével elfoglalt társadalomban áíta
lánosságban egyéni szellemi tevékenység
folyik, mint ahogy a természettől eltar
tott primitív társadalomban még csak
egyéni nem pedig társadalmi munka
képzelhető el. A munka társadalmí és
szellemi tevékenység egyéni jeliege kö
zöttí ellentmondás felszámólása Jdsajátí
tása útján nem képzelhető el, A bestsel
lel' a társadalom többségének ezt az ért
hető anyagi elfoglaltságát fejezi ki, mely
ben a jelenségek a pillanatnyí érdekek
szerint ideologizálva, kíemelésekkel és el
hagyásokkal szerepelnek. A tudomány a
szellemi tevékenység ezt az eljárást ~a
ját fönnmaradása érdekében nem alkal
mazhatja, előtte mínden jelenség egyen
rangú, nem érdeke, hogy fölismerései t
mandpulálja. A szellemi fölismeréseket
tudományos szempontból elfogadható
rnódon csak maga az anyag "manipulál
ja" azáltal, hogy meghatározza jelentlkie
zésük lehetősógét. AIIl1íg például nincs
elemirészecske-gyorsftő, addig nem is
merhető föl a bizonytalanságí reláció,
stb.

Természetes is, hogy tömegméretű
szellemi-intellektuális orientáció - aljaz
H. v. Hentig szavalval - a tudomány
társadalmasítása nem várható attól a
világtól, amely még a munlka társadal
masításának nehézségeível küszködik.
Mivel a hagyományos realizmus a rmm-
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.100 társadalmasításával együtt járo vi
lágnézett foly.amatok Ikiszál,gálóUa, az
anyagi érdekektől RiJggő természete kö
vetkeztébon adott esetben nehézségek
nélikül azonosul a bestsellerrel.

A bestsellerré átveddett realizmus
olyankor árulja el leginkább önrnagáe,
am~kolr hegemóniáját "brutális" eszkö
zökkel kívánja fönntartani. Egy törté
nelrnd téma (Cleopátra), "agy egy Tolsz
tol-regény (Háború és béke) attraktív
erőfeseítéssel és rníndenkít lenyügözní
kívánó szándékkaí történő megfilmesi
tése nagyra puffasztott filmkolosszuso
kat hozhat létre, de az elöregedés jelei
arnnál inkáJbb észrevehetők,

A serdülő ifjúságnak készült psze
udo-mesékben ez a bestseller-realizrnus
megszelddül, ártatlanabb nevelésűgyi

célzatot <kap. Hluzlókat keltő szándéka
azonban így is érvényesül, arnire például
a Pál utcai fiúk vörösingeseinek mílitáns
becsületessége, akik' a büntetést hősdesert

'kiáJ,1,ó Nemeesek távozásakor feszes vi
gyázzba tJisztelegneik. A megható főhős,

Nemecsek alakjávial SIOk olvasó szívesen
azonosul; voltak alkik a bíróság előtt

próbálták elismertetni, hogy Molnár róluk
írta meg regényét. Rájuk vonatkozik,
amit Mark Twain egyik könyvének jegy
zetébe írt: "Mindazok, alcik ebben a
történetben alapgondolatot próbálnak
keresni, elitéltetnek; míndazok, akik er
kölesli tanulságot próbálnak keresné
benne, szárnüzetnek: míndazok, akik cse
lekményt keresnének. agyonlövetnek."

RÖVIDEN. Hintsch György: a Ve
j'éb is madár. A 18 éven felülieknek ké
szül.t film időszerű belkereskedelrní kér
déseket tárgyal kabaréformában. A So
lyom' nyomában: Ez az alkotás is azok
közé tartozék, mellyel a DEFA rende
zői utól akarják érni a hollywoodi tu
cattermékek színvonalát. A hallgatag
ember: a rezzenéstelen arcú vadnyugati
hős ezúttal - talán a jobb forgalmaz
hatóság órdekóben - a fajgyűlölet ellen
is használja hatlövetűjét. A tempós cse
leleményt banális mondások szines.ítik

UNGVARY RUDOLF

RITUÁLIS ELEMEK A MODERN SZíNHÁZBAN
Talán ezt a címet lehetne adni össze

foglalőul a Theater Heute nyugatnémet
színházi folyóiratban megjelent tanul
mányösszeállításnak. Önvallomások, ta
nulmányok, krittkák foglalkoznak Peter
Brook, Jerzy Grotowski, Julian Beele
színházával. A "szegény", a "kegyetlen",
az "ocSirnálny" színház - kják magukról
és í.rjálk Iróluk; színházuk szegény szín
ház, mert a megjelenítő emberre korlá
tozódí'k, kegyetlen színház, mert sokkban
egyesü nézőt és előadót, ocsmány szfnház,
ment átlépi annak a határait, amit mű

vészetnek tartunk Az irodalmat nem
száműzték ugyan a színházból, de meg
törték a szfnházra gvakorolt egyedural
mát: egy sorba állították vagy alárendel
ték a színpadí jelenetnek, vagyis lényegé
ben a megjelenítésnek. Brook Seneca
Odípuszát, melv tulajdonképpen antik
olvasódráma. irodalmi Ienrrköltsége e
lötti állapotába próbálita visszavezetni;
GrotowslkJi rítusjútékká varázsolta Calde
ron Állhatatos hercegét ; Beek pedig a
Living 'I'heatro-ben Szophoklész-Hőlder

Iin-Breeht Antigone című színpadi költe
ményét szabad tcst-rttusba bocsátotta.

Mindezek a színház megújulását sür
gető törekvések érthetően nagy vitákat
váltanak ki a színhází szakemberek között.
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Maga Beck a színházat a halotthoz ha
sonlítja, 81kinek fekélyére még .níndíg
újabb kötést helyeznek. Martin Eislin,
a neVES angol színhází esszéista pedig
ezt írja: "A színház ma. olyan intézmény,
maly ídőtöltésre, lapos szórakoztatásra
tendál ... De a lehetőség fennállna, hogy
Visszakapja aZlt a funkcióját, hogy újra
a társadalom kultrkus központjává le
gven." Egyik oldalon felmerül a kérdés
vajon rítus és az igazi kultikus cse
lekedet képes-e hatni, alázattal teli bor
zongást, meghatódottságot, vallásos ér
zelmeket él etrekel tení egy olyan korban,
amely maga vallástalan, szekularizált
minden titokzatosságtól, minden borzon~
gástól megfosztott. Másilk oldalon viszont
akik a színházat eleve szakrálisnak tart~
ják, hangsúlyozzák, hogy most még in-
kább annak kell lennie. '

Antonin Artaud volt az, aki a "má
gilkus színházról" szőtt álmaiban a mai
színházra vonatkozóan elsőként villan
totta fel annak a lehetőséget, hogy az ősi

rituális elemek megterrnékenyíthetík a
színházat, visszanyúlva annak szakrális
eredetéhez. liturgikus jellegéhez. "A szín
háznak az embert a maga fizikai mivol
tában Jcell megmutatnia, ősi, eredeti me
tafízikus titokról kell váltania" - írja
Artaud, - "Pénztörténetelk, aggodalom a



kedves pénz miatt, a karriercsénálás ne
hézségei, a szerelem és szerétet szörnyű

séges kínlódásai, melyeknek épp az ön-
zetlenségről nincs semmi rnon-
danívalójuk, a mímden titokza-
tosságot nélkülöző, csupán erotí-
kával fűszerezett szexuáíls dolgok ....
mindezeknek legfeljebbb a pszíchológíá
hoz van kőzük, nem a színházhoz. Vagy
ki tudjuk kapcsoini a színházból az el
mélkedést, szükségtelen szemlélődést,

összefüggéstelen álmot és képesek va
gyurnk bizonyos uralkodó erők, bizonyos
fogalmak birtokába jutni, vagy nem va
gyunk többé másra jók, mint a rendre,
éhségre, vérre, háborúra és epídémiára."

Artaud-t, est a szinte látnoki képes
ségű színészt, rendezőt, költöt így mu
tatja be a Theater Heute: .Artaud az
ember testi önábrázolásának metarizíku
sa, mélvségben fekvő titokzatos színház
prófétája. Az artaud-i színház a kegyet
lenség színháza, mely a közvetlen szug
gesztív befolyásoláson nyugszik, ellent
mond a brechti szírrház realista dialek
tikajának. Ellenkezik a fennálló kultúrá
val. Antaud gyűlölte az irodalom merev
formáit és rajongott a Bali-szigetek ritu- _
ális táncaiért. Misztdkus volt. Örülteri
halt meg 1948-ban. A Icifonmált nyelvet
gyűlölő Artaud hosszasan hangzó kiáltása,
tanítása Brook, Grotowski, Beck fülébe
jutott és visszhangra talált. Követőinek

tartják magukat."
Peter Brook, a nálunk is ismert angol

rendező Szophoklés szírupadra termetit
drámája helyett Seneca inkább irodalmi
gyakorlatnak szánt Ödipuszát adja elő.

A színház "iáték-" és "néző"-terét egy
aránt kultikus helynek rendezi be. A
színpad lassan forgó, hatalmas arany
kocka, kultikus tárgy. A nézőtér oszlopa
inak merev figurák támaszkodnak, körül
veszí'k, foglyul ejtik a közönségct, halkan
zömrnögnck. "Még nem kezdődött el az
előadás - írja Esslin, - de már tudjuk,
hogy egy rftus részesei vagyunk" A
színészek nem ábrázolják a folyamatot,
..papok" a tragédia kulti'kus evokációjá
ban. A kórus pedig mí.ndenféle őshan

gokkal kiséri a folyamataikat '-'- sziszegé
sekkel, suttogásokkal. rikoltásolokal, A
kiáltások körberohannak a nézőtéren,

oszloptól oszlopig, sztereofonilcusan is fel
erősítve. Brook a természerd népek kul
tikus hangjait akartá utánozni kórusá
val. Az az eredeti magnetofonfelvétel,
mellyel 'kórusát betanította. Az istenelc
hangja címet viseli.

Volker Oanaris pedig ezt íría Brook
rendezéséről: "Az este legborzongatóbb

pillanata az, mikor az egyik táncos így
szól: Az isteneik meghal tak, belehaltak
a pestisbe. A többiek ördögi gúnnyal
nevetnek - de nem egy istentelen világ
nevetése' ez hanem egy olyan vdlágé,
amelynek pok,la megölte az isteneket."
Volker Théba megjelenítésében Vietnam
ra lát utalást, s azt mondja, hogy ezt
a színház saját jelenetvalósága alkotja
meg, mely legkövetkezetesebb ptllanataí
ban a brookí rituális színház által meg
idézve úgy hat, rnimt egy modern mí
tosz.

Jerzy Grotowslci laboratóríum-szín
házat tart fenn Wroclawban, és azt "sze
gény színháznak" nevezi. Brook közelebb
ről akarja látni, mi,t csinál Grotowski 
Londonba hívja. "Labomtórium, kísérlet!
helyez valóban - kja aztán róla - és
min.t valamennyi igazi laboratóriumban,
a kísérletek tudományosnak minősíthe

tők, mert a lényeges előfeltételekállandó
ellenőrzés alatt állnak, Ebben a színház
ban1Jeljes koncentráltságban dolgozik
együtt egy kds csoport, s munkájukra 11a
tántalanud sok időt áldoznak" Szegény
ségükről pedig így beszél: ,,'I1alán az
egyenlen avaritgarde szfnház, amelynek
szegénysége nem ássa alá autómacíkusan
a kísérleteket, s ahol a hiányos ered
ményeket nem mentegetné a pénzszűke."

Hogy miriél közelebb férkőzzenek saját
lelkükhöz - fl színház Ielkéhez j--, miri
den nélkülözhető eszköztől megfosztják
játékukat. Ezt értik szegénységen. Ez a
színház a színész és a néző sokkjára épít,
megpróbálja megtudni önmagáról, vagyis
az emberről az ígazságot, széttömí a nap
pal viselt álarcot. Grotowskí így vall
erről: "A színházat most már régóta mín
donek előtt saját kézzelfogható, testi, fizi
ológiai kifejeződésében látom, olyan hely
nek, mely a színészt és közvetve a né
zőt is kihívja, provokálja. A színháznak
szét kell zúznia .emberi organizmusunkba
már beépült konvencionális érzelmeímket,
közhelyes itéleteinket. világról alkotott
tapaszfalatainkat. Ezen az úton haladva
a színház valóban tabukat sért meg. A
megsértés, az áttörés teszi lehetövé S7.á
murrkra, hogy újra önmagunkká Iegyürsk,
festetlenek és egészen meztelenek; ké
pesek arra, hogy eltékozoljuk, rááldoz
zuk valamire magunkat - ezt rendkí
vül nehéz rneghatározní - de még ma
gá,Dlslk erosznak is caritasnak kell len
nie."

Brock két heti közös rnuruka utáln
megállapíthatja, hogy Grotowskí egye
dülálló: Sztanyíszlavszki] 6ta senkí nem
vizsgálta olyan mélyen és alkotóari a
színjátszás lényegétés j1elentőségét, lel-
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ki-fi~iJkiaJi-érzellffii folyarnataínak össze
függéseit, rnímt Ő. "Mi a célda Grotow
skí 'IDIU1l1Iká,jáIliaJk? - teszi fel a kérdést,
-:. A sokkok vegész sorát zúdítja színé
szére. 19y Wbbeik közt 'azt, amit ez a
feldsmerés okoz, hogy színjátszani va
lahol a világon az abszclút odaadás mű

vészete, kolostori és totális; meg az,
hogy megérti az időközben agyonkopta
tott Artaud-mondatot: a színháznak ke
gyetlennek keLl lennie önmagához, ami
eredetileg totális életmódot jelentett. Va
lahol, valószínűleg még egy tucatnál is
~eves,ebbember számára. E,gy fenntar
tássai : a színjátszásért való odaadás nem
~álhat öncéllá. Ellenkezőleg. A színész
újjásrzüIetilk:, nem a hivatása, hanem az
embersége számára. Grotowski szerrié
ben a színjátszás segédeszköz. A színház
nem menekülés, hanem életmód. S az
életmód nem más, mínt magatartásunk
az életben. Úgy hangzik ez, akár egy
vablásos jelmondat? Könnyen meglehet."

Míkor Brook összeveti a kettejük
munkamódját, a különbségeket így lát
ja: "Neki esténként egészen kilesi közön
ségre van szüksége, az ő tradícíóía a
katolicizmus vagy antrícatolícízmus,
melyben a szélsőségek egybeesnek. Bgy
fajta istentiszteletet tart. A mí célunk
viszont nem vaiJ.amiféle új ,mise'... mi
a zsúfolt nézőtéren minden egyes indivi
duumnak a legintimebb igazságot kínál
juk a népes színpadról, hogy közösségí
élményben részesülve tapasztalja meg
a rnagánügynek a nyilvánossal, az in
timnek a kollektívvel. a zártnak a nyílt
tali, a rrundennaptnak a máníkus szug
gesztívvel való kapcsolódását."

Julian Beck egészen más úton in
dult, mínt Brook és Grotowskí. Látszat
ra nem is Artaud-tanítvány, a brechtí
színházat tartotta mímtaképének. Szín
háza, a Living Theatr-e 1963 őszéig, amíg
a hatóságolk Ibe nem csukatték. Amerika
leg!kOll'SZJerűbb, baloldalt, polítjkaí szín
háza volt. Az utóbbi években Európában
turnéztak. Antdgone-bemutatóiukra is
Krefeldberrkerült sor. Ez a rendezés már
erősen Artaud hatását rnutatja. Kritiku-

sai viszont szemére vetik Beeknek,
ahogy az a Theater Heute által közölt
szemelvényekből kitűnik, hogy művészi

megoldásában nem elég egyértelmű, le
tisztult. Míg BTOOIk és Grotowski rituális
színháza világszerte sukert arat, Beck
Anti<gone-rendezéSle általában tiltakozást,
elutasító kritiikJát váltott ki. Elísmerően

csak egy-,egy részjelenetről.nyilatkoznaík,
igy például amikor Antigone széles kar
lendítésekkel, villogó fogakkal, vad, ör
dögi nevetéssel szórja halott bátyja te
temére a homokot, vagy az olykor spi
rituális zenére emlékeztető kórusdalok
ról. Bgészében véve azonban a test
rítust, amí színpadon és nézőtéren egya
ránt fOllyik, a lkritilkálk ciI1kusznak, gro
teszk túlkapásnak, a művészet íratlan
törvényeit teljesen semmibe vevő rnód
szernek, eszbétskaeblenesnek és ember
telenneik nevezik

Mint ebből is láthatjuk, bár jelen
tős törekvésekről van szó, ezeket közel
sem telkint~k végleges megoldásnak:
nemcsak a kritikusok, hanem sokszor ma
guk az alkotók sem. Hísz maguk valla
nak arl'ól, hozv kísérleteznek, a színház
megűjulásának útjait keresik Martin
Esslín fentebb már idézett írásában pél
dául azt kifogásolja Brook elképzelésé
ben, hogy a rituális hatást antí'k művek

feíelevenítésével akarja meavalósítani,
amit Esslin külsődlegesnek, formálisnak
tart. Nem szabad eltelettenünk ~ mond
ja - "hogy a kultrkusnak nem a for
májára, hanern a tartalmára törelk
szüník". Mert lehetősóz van rá, ho-rv ;o,

szfnház Ismét "a társadalom kultfkus
!köz:pomtjiViá" legyen. ..De osak a'kl'<or 
állapftja me,g - ha költők lépnek fel. akik
a huszadik század emberének Iegmé
lyebb emócióit majd olyan driimai NŐ

vel s,zó1a,]tatj..áik meg, hozv valóban szerit
borzadás fut v;égdg a termen. A szfnház
az a halv, ahol útra feltálIT1r'ldnalk az em
berlét legmélyebb borzongásai. Brooik p,~

Grotowsiki mlelg v,'llnn,aJk gvőz,ődve ;o"rrn,l,
horrv FI szfnháznak legvéF"ül mindig l"Í

fW'nakhJl1 lennie, még ha ez a rItus
olvkor kegycletsértö, II t'1huk :'ittör,';,oo
is." SAAD KATALIN

Freud szerínt a bűn ördögi körbe zár bennünket, mert vele azt az önmagunkat

búntetjük, aki ellen vétetiünk. A keresztény ember azonban tudja, hogyabűnnel

Isten ellen vétett, s Isten kiemelhető a körből azzal, hogy megbocsát neki. Ö más

valaki, mint én, ezért bocsáthat meg. Én magam nem tehetem.

R o b e r t W. G l e a s o n
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•

LES DÉBUTS DE LA PLU~ NOUVELLE LITTÉRATURE CATHOLIQUE HONG
ROISE

PllI1' FERENC SINKÓ

Le mouvement de renaissance catholique qui créé l'aspect de I'Eglíse et du cat
holicisme mondíaux du XXe sieele n'a non plus évi té la Hongríe. Darns l'histoire du
oatholicísrne hongrois, le XIXe síecle, et surtout Ie dernier quert du sieele con
stituent la période des iniüatives et des tenrtatives. Plus d'une fois, elles ont soulevé
des pensées ct des conceptíons qui auralent pu treuver écho dans toute l'Europe si la
langue hongroíse étrangcrs n'avait pos été un obstacle pour les voisms proches et
plus éloignés,

Au nomore des tentatíves en quéte de renaíssance., l'une des plus Intéressantes
est le mouvemient littéraire qui s'est constitué entre 1888 et 1906 autcur de 'hebdo
madaire littéraire Magvar Szermle, qui établissait Ies bases de la preese et la lí tté
rature hongroíses du XXe síecle,

Dans son nrtícle d'íntroductíon qui exposaít ,également son programme, le fon
dateur de la revue Gyula. Rudriyánszíky a éorít qu'ilre proposait de fournir un jour
nal aux families catholiques, mais que des son début son entrepriese était plus
qu'une simple publicaeion destinée il la famille. Non seulement PM'OO qu'il voulait
rédíger un journal qui soit, "il la hanteur de la religion catholique aussí bien qu'au
niveau de la llttérature hongroíse" et pas uníquement parce que des le début il
s'était domné pour but "d'dJnciter les forces laterrtes a l'action et de rassembier les
jeunes talents nouveaux sarus un meme drapeau", c'est-á-díre d' organíser les ecri
vains catholiques et d'en élever de nouveaux, maís aussí parce que son" journal
n'étaít pas du a une irnitiative mdíviduelle, et qu'il désurait assurér une tribune
au groupe d'écrivains et de poetes de Gyula Revlczky qui s'étaít déja détournaé
de lia tendance populaíre Petőfi-Arany alors en vigueur pour suívre la voie de la
révodution spírí tuelle qui 1linit par aoouttr il Ady, Babits, et qui dans la littérature
catholíque, mena il Prohászka et il Sándor Silk. Le [ourmal attaqua sur deux fronts:
au dehors sur la U~e nationale générale il I'intéríeur; au niveau de la spiritualité
et,athoMque.
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Aussitöt, un groupe d'écrivains déja connus, la plupart écrivains laiques, se ío
ígnírent a Rudnyánszky. Ce fut avarrt tout le cerele d'écrívaíns de Reviczky déja
mentionné, Cependant I'ardeur de Rudnyánszky n'auraít pas suffi á assurer les
condítíons matéríelles du journal. Heureusement un mécene se présenta en la per
sonne de Lajos Kaczvínszky, dont I'enthousíasme catholiqrue et la générosíté dé
sintéressée assurérerit l'existence indépendante du journad durarit quinze armées,
aussí bíen audeho1's, SOUiS ie rapport hongroís général qu'á I'íntéríeur, au point
de vue catholíque,

C'est -eette indépendance matéríelle qui permít aux rédacteurs, et aux critiques
du journal de désapprouver librernent les écrívaíns pooulaíres-natíonalístes rasseme
lés autour de l' Académde Hongroíse des Sciences, le Casíno National, bastien du
féodalisme, les membres du parlement et du gouvernement, le systerne de cltques
et de "piston" en vigueur également dansja Iíttérature et a l'intérieur -' ce qui
est partículíerement important -La spiritualité províncíale et ísolée de la vie qui
régnait dans la presse et les associatíons catholiques,

Et, ce qui est plus important eneore. íls n'étaient pas obiigés de s'en tenir a
"la simple crítíque, mais ils. étJaient a méme de formuler des exígences et des réven
dications pour I'expansion de la Ií ttérature et de la spirttualité catholiques, pour la
reconnaissance de la maturíté des lecteurs et des fideles laiques ainsí pue pour l'acc
roissement de l'esltime accordée aux écrivains catholiques Iaiques. Au prix des efforts
spirituel; d'ume quínzaíne d'arméss et par ses crítíques et ses toovaux d'organisati
0111, le journal parvint a séparer le zele dévot des éerívaíns et lia Iíttérature catholí-..
que autochtone; ce fut le plus grand résultat de ses fonctions,

En 1890, un jeunepretre, József Kaposi suecéda a Rudnyánszky a lia rédaction
du journal. II. appartenait a cette sorte d'anciens rédacteurs hongroís capablas d'élc
ver des génératíons d'écrívains tout entiéres. Les ancíens et les jeunes s'adressaient
a lui avec la rnérne confiance. De plus" ce n'était pas seulement dans Je domaine
Iíttératre qu'il apportait son aide aux jeunes: il les soutenait aussí sur le plan
humain, surtout s'íl remarquaít ileurs. travers ou leurs passiens.

Par cette attitude humaíne de [ournaldste, il avai t rallíé un camp sohde de jeu
nes écrívains groupés autcur du journal, et leur dormait leur esser, Il a réussí il
conserver [uspu'á sa mort au journal Jenő Komjáthy, le poéte-philosoohe en proie
a I'humeur pessírniste de Schopenhauer, aussí bien que le protestant Lajos Tolnai,
que son arnere eritique de la socíété avatt ,OPPoSié a sa propre société, et a la vie
llttéraire hongroíse officielle. Le nomore des poetes et des prosateurs qui fi rent leurs
débuts dan:'> la líttérature sous I'égíde de Magyar Szernle, a l'époque du redacteur
Kaposi s'éleve a plus de cent.

On trouve parmí €lUX des collaborateurs qui sont devenus plus tm-d des perso
nnalités Impontantes de la Ií.térature hongroíse. T'els Iurerit Gyula Krudy, Je prosa
teur le plus lyrtque d'Europe qu'actueüement on commence il découvrir et il con na
itre. méme au dehors de la Horrgrie, Ottokár Prohászka, plus tard évértuo de
Székesfehérvár, dont des ldvres de morale ont été traduits depuis lon~tElmT}s en
p~us,ieurs langues, Gyu],a ,Juhász et DeZiSij K'olsztolányi, délicats paNes hongrois, les
poetes prédomunlants de 'la gé<nération d'Ady, et Sándo[" Hevesi, qui devint plus
trard directeur du ThéiltTe National Hongro-is.

L'équipe des critiq;ues du joul'll1al et particulü~rement Sándor Hevesi, que nous
venons de 'mentionner, continueJ'lent leur tra"aH de c:ritique, d'irnformation, et d'ée
laircis:sement déstiltlés á élucider l-es conceptioJlis, qu'au temps: de Rudnyánszky les
membres du ceTele Re'Vic~y avalent comllTliencéLs daInts !le journal. Us luttent avec
acharnement corntre le provinCliaHsme et ve chauvirnisme atUss:i. bii,en que contre la
corpie irr~J.i,sonn:ée des formes étflaillgeJ'1els. C'est ]·e poete et le critique Jálnos DengL du
cerc1le de Revicrl1ty. qui explime leur conoeption de la fac;on la plus concise: "L'écri
vain höngrois moderne ne peut avoir d'autre tilche que d'accéder autant que possible
aux produotions de la Httérature étrangere et de les assimiler en tant qu'instTu
menlts de moyens pour augmenter son savoi.r, élargir et approfondk sa pensée, ann
d'élaoorer dang l'esprit natioll'1a~ ce qu'il a acquis par lá".

Blen que drans les g)J'laves questions socirales du tournaJntt du sieClle ,Ie journal n'ait
pas pu s'élever 'au dessus de la conception de la ~()IC'iété horng,roise de l'érpoque, il a
poufItaJnt ouvert une nouveIate voie au poim de lia littér,ature, de l'al.'t, et, en gé
némI, de la culture, 1'avorisant ainsi considérabIemenrt le processus de fermrentation
de darification qui s'étaiirt déc1enché dans Ja vie catholique inlellectuelle.
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lNFORMATIONS

Ail1JSi 'que l'a armoncé M. JÓZlSef Prantner, présiderit de I'Offíce National des
Affaires du Culte a l'occasion de I'intronísation de Mgr l'éveque Imre Szabo, ad
míruserateuc apoetolique, la restauratien de la Basilique d' Esztergom pour la
quelle le gouvemement hongreis-a veté une subvéntion extraordínaíre de 21 rrulldons
de tortnts, constituera le plus considérable travail accomplí au cours de ces der
niers temps pour la rerruse en état d'un monument historique. Oomme le prelat
Lőrinc Bm'VI, custode l'avaít déclaré dans un artdele de Új Ember, [usqu'ící Ie
díocese n'avaít pu se charger que d'entretenír la toiture de la vaste église, atín
d' évjter que la pluie ne pénétre a I'indérteur- du bátimerit. La subvennon aceor
dée par l!FJtat va permettre la restauratien complete qui serra effectuée sous la
direction de I'Iritendance NatiOllliaile des Monuments hístoríques: On procedera tout
d'abord a la restauranon des lésions extéríeures, Le bátímerit tout entíer porte 00
core les traces des ravages de lia deuxíeme guerre mondíale, Les murs du nord
de la Basilique imparfaiternent réparés constituerst déja un danger en menacarst
de s'écrouler, mais les dévastations causées par l'artdllcríe concement le bátírnerit
tout entíer. C'est le docteur Géza Harcza, chef de sectíon a I'Intendance Nationale
des Monuments historiques qui est chargé de la préparatűon des travaux de gran
de 'envergure de la restauratíon, Il a déclaré au [ournal Új Ember que ces tra
vaux sont prévus pour une durée de troís ans par des tailleurs de pierre; pour rem
placer les pierres endomrnagées .et assurér le succes complet de la restauratíon,
on a recherche et rouvert la carríere de pierres d'oú provenaíent les pierres od
gínales de la cathédrale. Au mois de septembre de cette annéo, on organisera fl
Budapest un Congrés Natíonaf des Históniens de l'Art intornattonaux. A cette oc
casíon, on protette au [ours d'une exursíon a Esztergom de présenter aux parti
cipants du congres -les travaux de grande envergure de la restauration.

Ll y a cínquante ans que les conseíls paroíssiaux fonctíonnent en Hongrie, Dans
une Interview Monsteur József Borovi, professeur a l'Acadérníe de Théologie de
Budapest a rappelé dans quelles conditíons orrt été consütués les conseíks paroíssi
aux, a l'époque de Ia république des conseíls Hongroíse, avec l' autorisatíon du
Commísaíre des Cultes du Commíssaríat du peuple de l'Instructíon publdque. Par
la, c'est en Hongríe que fúrene constítués pour la premiere 'foís en Europe ces 01'
ganes autonomes accueillant aussí des laíques dont le conelle Vatican II préco
nísa Il'établissemenlt. L'ínstauratíon des cOl1JSeHs paroíssiaux a survécu a l' échec
de la révolution, d'une part parce que les fideles y tenaíent, d'autre pant parce
Que le corps épíscopal lui-méme en a recormu I'utílété morale et la force stimulat
ri oe. Entre autres táches la gestion du revenu du diocase incembe aussí aux con
seils paroissiaux.

C'est le 23 mars qu'a été bérsite a Nazareth en terre sainte la basilique élevée
en l'honneur de Notre-Dame de I'Annoncíation, restaurée au cours dE\S' derni
eres années, Au nombre des antístes de toutes les partles du monde ayant parti
cipé aux travaux de restauratíon f'ígure aussí l'artiste peintre hongroís, István
Moldován, qui a composé, sous lia coupole de La basUique, un tabIeau de mosaique
de 13 m 2 représentant Notre-Dame des Hongrois.

Le sénat aléI1Lcal de 4,2 memhres de diocese archiépiscopa:l d'E,ger ca tenu son
premi,er conseil. La qiUestion du perfectionnement des pretres fit I'objet du premier
ordre du jour des débats. Apres de nombreuses interprétaHons, une resolution a
été adoptée, salon La queUe pendant un ou deux jours des conférence,; de per
fe,c;tionnement dirigées par des e~perts, profesoouI1s de théologie, pretres en exercice
serol1lt jointes aux qualt,re récollections a:nnueli1~s et aux retraites obligatoires afin
de fQUllnir régulierement des infoI1mations aux pretrles et de favoriser leur per
fectionll1lement. Par Illa suite, on a disC'uté en détail le moyen de s'assurer le
coneours d'un plus glMnd nomJbre d'experts laiques dans les: aff.aires techniqrue's
et adlmill1istI1U1Jiv'es dels communauté~ l'éHgieUises. Le sénat a également discuté
la question de l'égial1sation du lraitement des pretl'es, et plusieurs prüpOsitions
ont été f,aites pour la suppreSlsion des dispropositiol1ls qui s'y presentent et pour
que ,J'es paroiSlSles plus imJPülrtan.t!es et rrl'Íeux dotées matérieUement alSSlument
davaillltiage de charges ce qui permettrait de parfaire le tmitement des pretres
fonctionnant dans les plus petites paroisses.

Dwns s,a de11Iliere circulake, Mgr Sándor Kovács, éveque diocésari!l1 de S!l<Ím
bathely, a dernanidé a ses fideles et a Sies prétres de poond[1e part dans la plus
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grande mesure possíble au mouvement des donneurs de sang, qui constltue l'ex
pression de plus protende hurnaníté,

La plus imporiante collection hongroíse d'art réligíeux se trouve au Musée
Chrétien d'Esetergom, qui abnite plus de mille tableaux et sculptures, dont la

.moitlié envíron est composée d' oeuvres de grande valeur d'artístes médlevaux.
Maís darus leur état actuel, les Ioeaux du musée nerepondent pas il leur but,

et favorásent I'alténatíon des oeuvres presqu'exdlusivement exécutées sur bois, L'Etat
a ahíoué une subvéntion de 8 rníllíons de forints pour la reconstructíon du musée,
tandis qu'au cours 00 la prochaéne décennie l'évéché d'Esztergom consacrera 4
mrllíons de forints a la moderrusatíon. Tout d'a1ool'd,l,e parquet de boís sera rem
placé par un dallage die marbre, et on installera un systerne de clímatisatáon.

Le corps épiseopal hongroís a tenu sa conférence de printemps, le 20 mars,
Avant d'aborder I'ordre du [our Mgr MiiklllÓlS Dudás, éveque díoeésaín a salué dans
l'assístance les deux archevéques et les deux évéques diocésains nouvellement pro
mus, Puis, en qualíté de président, Mgr, József Ijjas, archevequede Kalocsa a ou
vert la conférence. Il a évoqué Ies rnérítes de Mgr András Hamvas, archeveque de
Kalocsa sortant. AlU COUI1S des déldbératíons, la conférence a décídé de forrner une
comrníssíon pour l'étude des questions Intéressant réciproquement, l'Egllse catho
Iique et l' Etat. La questíon de I'édition de la traduction en langue hongrosse de
l' encyclique Humanae vitae et des ínstructíons y relatives aínsí que celle
des nouveaux catéchísmes ont aussí fait I'objet des entretíens, La conférence
a également approfondí les questions personnelles et matérielles de l'ínstrtut
Hongroís Pontifical de Rome et du Séminaire Centrali de Budapest. Mgr Sándor
Kovács, éveque díocésadn a exposé en détail les aff'aires Iituogíques actuelles. On a
égalernent discutJé la questíon de I'étabhssement d'un "secrétariat épíscopal" de
méme que celle de la nomination d'un gérant de centre gestion des collections
catholiques".

Mgr I'arehevéque András Hamvas, prélat retraíté du díocése de Kalocsa a
recu une lettre affectuense sígnée deIa propre main du pape Paul VI. 11 I'occasíon
du 25e anndV1eI1S8JÍCI'e du sacre qrui le mt aceéder a l'épíscopat. Dans sa lettre., le
Suint-Pere príe le préilait qui a prís sa retraite en radsen de son age avanoé et de
sa santé précaíre, de contdnuer a garder a coeur le sort du diocese de Kalocsa, avec
la nobiesse de sentimerit et la bonté ~ud lui sont propres. Qu'il le fasse par ses
príeres persévérantes, ses sacrífíces et par sa vie exemplaíre,

A l'occasíon de 24 annaversaire de Iíbératíon de la Hongrie, Mgr András
Hamvas émérite archeveque de Kalocsa a bénéficié d'une haute distínctíon d'Etat:
le Praesidíurn de Ira République Populaíra Hongrodse a décerné il Mglr I'archevéque
Hamvas la médai'lle d'or du mérite de travail, qui lui a été remís le 2 avrdl, par le
secrétaíre d' Etat József Prantner, présídent de l,'Office National de Affaíres du
Culte de Hongríe, au cours d'une cérémoníe solennolie organísée au palalsrarehdé
piscopal de Kalocsa: Le 27 mars', a la séance du Co""r~ei1 National de la Paíx tenue
au parlement, sur la proposícíon du custode Imre Várkonyi, présídent national de
l' Actio Catholica, on perpétué dans un proces-verl: al les actívítés déployées par
Mgr l'archeveque Andr,ás Harrnvas en faveur de la paix.

Déces de Andor Szörényi. La vie scientifique catholique hongroise vient de subir
une lourde perte. Le. 8 Mars apres une grave maladie de plusieurs moi,s ile docteur
Andor Szöllényi, célébI1e exégete qui dirigeait depuus 1951 la chake de l'Ecritme
sainte du Nouveau Tes,tament a l'Acadélmie de Théologie de Budapest, est décédé
a f'age de 61 ans. Le pll"ofesseur Szörényi était un l"eprésentant intemationale
ment reconrnu de la science biblique. Ces dernieres anné€s deux de ses il111portants
o,uvrages d'exégese ont paru 1'un en hongroili, 1'autre en langue aUemande. Les re
vues Vigii1a et Teologia publiaient régulierement ses études. Andor Szörenvi a élé
inhumé en meme temps que sa mere, décédée trois jours avant lui. C'est Mgr Jó
zs-ef I jjaJs, archeveque de Kalocsa qui a procédé a la cérérmonie des obseques.
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KÖZLÉSEK É S v Á L A S Z O K

Az esztergomi bazilika helyreállitása, amelyre -, amint Prantner József államtit
kár, az Allauni Egyházügyi Hivatal elnöke Szabó Imre püspök, apostoli kormányzó
beiktatása alkalmaval bejelentette -, a magyar kormány 21 rnillió torint rendkívüli
államsegélyt szavazott meg, az utóbbi idők egyik legnagyobb szabású műemlék mun
kája lesz. Mint Barti Lőrinc prelátus, őrkanonok az Új Embernek adott nyilatkoza
tában elmondotta, az egyházmegye mindeddig csak azt vállalhatta. hogya hatalmas
templom tetezetét rendben tartsák és így elhárítsák a bazí lika beázását, Az állam
segély most lehetővé tette a teljes felújítást, amelynek szellemi irányítója az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség lesz. Míndenekelőtt az épület külső sérüléseit állftják
helyre. Az egész épület még a második világháború sérülései t viseli. A bazilika észa
ki oldalán a csak hevenyészve kijavított Jalak már életveszélyesek, de az ágyuzás
mindenütt megrongálta a falakat. Az Országos Műemlékii Felügyelősegen dr. Barcza
Géza osztályvezető foglalkozík a nagyszabású munka előkészítésével. Ö elmondotta
az Új Ember munkatársának, hogy három év alatt tervezik a munkálatok befejezését.
A murikálatok legnagyobb része kőfaragó munka, a megrongálódott kövek pótlása,
s a felújítás teajes síkcressége érdekében felkutatták és újra megnyitották azt a kő

bányát, ahonnan a székesegyház eredeti köveit bányászták. Ez év szeptemberében
rendezik meg Budaposten a Nemzetköz! Műtörténész Világkongresszust és azt ter
vezik, hogy a kongresszus résztvevőinek egy esztergomi ki rándulás keretében bemu
tatják a nagyarányú restaurációs munkálatokat,

Ötven éve miikodriek. az egyházközségi tanácsok Magvarországon. Borovi József
a budapes.i Hittudományi Akadémia professzora sajtónyilatkozatában elevenítette
föl, milyen körűlmények között alakultak meg 1919 áprilisában, a magyar tanács
köztársaság idején, az akkori közoktatásügyi népbiztosság vallásügyi megbízott
jánaik engedélyével az egyházközségi képviselő testületek. Ezzel Magyarországon el
sőként alakultak meg Európában azok a világiak bevonásával életre hívott önkor
mányzati szervek, arnelveknek Ieláldítását négy évtizeddel később a II. vatákánt zsi
nat is javasolta. Az egyházközségi képviselő testületek intézménye túlélte a forrada
lom bukását részben azért, mert a hivek ragaszkodtak hozzá, részben pedig mert ma
ga a püspöki kar i~ felismerte a szervezet lelki hasznát és ösztönző erejét. Az egy
házközségi képviselőtestület feladatai közé tartozik a többek között az egyházköz
sÉ'g jövedelmével való gazdálkodás is.

Március 23-án áldották meg a szentí'öldí Názáretben a Gyümölcsoltó Boldog
asszony tiszteletére épült és az utóbbi években felújított bazrlikát. A felújítás mun
kájában a világ mínden részéből felkért művészek között szerepelt Moldován István
magyar f'estóművész is, aki a bazilika kupolája alatt 13 négyzetméteres mazailkké
pet tervezett, amely a magyárok Nagyasszonyát ábrázolja.

Az egri érseki egyházmegye 42 tagú papi szenatusa megtartotta első tanácsleo
zását. A tanácskozás első napirendi pontja a papi továbbképzés kérdése volt. Sok
hozzászólás után javaslatot fogadtak el,melynek lényege, hogy a papság az évi
négy rekollekción és a kötelező lelkigyakorlatokhoz csatolt egy-két napos tovább
képző előadáson szakemberek (teológiai tanárok, gyakorló lelkipásztorok) irányí
tásával átgondolc tervek alapján kapjon rendszeres tájékoztatást és továbbkép
zést. A továbbiakban részletesen megtárgyalták, miként lehetne rninól nagyobb mér
tékben bevonni a világi szakembereket az egyházközségek műszaki és ügyviteli
rr-ndiébe. Megtárgyalta a szenátus az egységes papi jövedelmek kérdését is és több
javaslat hangzott el arra nézve. hogy mikérit lehetne a jövedelemben mutatkozó
aránvtalanságolcat ki1:üszöbÖlnl és biztositani, hogy a nagyobb, anyagilag erősebb

plébániák viseljók a nagyobb terhet. lehetővé téve így a kisebb plébániákon dolgo
zó papok jövedelmének kiegészítését.

Kovács Sándor szornoathelvi megvéspüspök legutóbbi körtlevelében felhívta hi
veit és papjait hogy minél nagyobb mértékben vegvenek részt a véradó mozgalorn
ban, ami a legmélyebb humánum megható megnyilvánulása.
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Az egyházmüvészet legjelentősebb magyar gyűjteménye az esztergomi Keresz
tény Múzeum, ahol több mínt ezer táblaképet illetve szobrot őriznék, s ezeknek
mintegy a fele kimagasló értékű középkorí művészi alkotás. A múzeum helyiségei
jelenlegi állapotukban azonban nem felelnek meg céljuknak és elősegítik az úgy
szólván kizárólag faanyagú műakotások fertőzését, Az állam 8 milliós segélyt utalt
most ki a múzeum újjáépítésére, míg az esztergomi egyházmegye az elkövetkező

évtizedre míntegy 4 míllíó forintot költ a korszerűsítésre, így elsősorban márvány
padlózatot kap a múzeum az eddigi faparketta helyett és légkondicionáló berende
zést.

A magyar püspöki kar március 20-án tartotta meg tavaszi konferenciáját. A
napirend előtt Dudás Miklós megyespüspök köszöntötte a konferencia soraiból pro
moveált 'két érseket és két rnegyéspüspököt, Majd Ijjas József kalocsai érsek nyi
totta meg elnöki minőségébcn a Konferenciát. Megemlékezett a távozó Hamvas
András volt kalocsai érsek érdemeiről, A tárgyalás során elhatározta a konferen
cia hogy bízottságot küldenek ki a katolikus egyház és az állam részéről kölcsönös
érdeklődésre számot tartó kérdések tanulmányozására, Megbeszélés tárgya volt a
Humanae vitae enciklika magyar fordításának és az ezzel kapcsolatos Instrukció
nak kiadása és az új hittankönyvek ügye. Behatóan foglalkozott a konferencia a
római Pápai Magyar Intézet, valamint a budapesti Központi Szerninárlum szemé
lyi és dologi kérdéseivel. Kovács Sándor megyespüspök részleu-sen ismertette az
időszerű liturgikus ügyeket. Megtárgyalták végűl a "püsJ1ökkal; titkárság" felál
lításának kérdését, valamint a .Jcatolíkus gyűjteménykezelési központ" ügyintéző

jének kinevezését.

Hamt'as András érsek a kalocsai egyházmegye nyugalomba vonult Iőpásztora,

szeretetteljes hangú sajátkezűleg aláírt levelet kapott VI. Pá! pápától püspökke szen
telésének 25. évfordulója alkalmából. A Szeritatya a levélben arra kéri a hajlott
kora és rossz egészségi állapota míatt nyugalomba vonult főpásztort, hogy nemes
lelkületével és szeretetével továbbra is viselje szívén a kalocsai egyházmegye sorsát.
Allhatatos könyörgései vel, Iclajánlúsuíval, élete példájával segitse és gvarapítsa azt.
Hamvas András nyugalmazott kalocsai érsek magas állami kitüntetésben is része
sült Magyarország felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából. A magvar Nc'p
köztársaság Elnöki Tanácsa a munkaérdemrend arany fokozatával tüntette ki }!<IlI1

vas érseket, akinek a kitüntetést április 2-án kalocsai érseki palotában ünnepélyes
keretek között nyújtotta át Praniner JÓ7_'ief államtdtkár. az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke. Az Országos Béketanács március 27-én a parlamentben megtartott
ülésén Várkonyi Imre őrkanonok az Actio Catholica országos igazgatója [avaslatá
ra jegyzőkönyvben örökítette meg Hamvas András érseknek a békemozgalom szol
gálatában kifejtett munkásságát.

Magyar egyházművészeti kiállítás nyílik meg a római Pápai Magyar Intézetben
május 6-án. A kiállítás keretében a mai magyar egyházművészet alkotásai, fest
mények, szobrok, ötvösmunkák. 'kerárnlák, textí liák kerülnek bemutatásra. Ezzel
párhuzamosan könyv és saitó kiállítás is lesz. A kiállítás május 13-ig lesz nyitva.

VI. Pál pápa Kacziba József püspököt. győri apostoli kormányzót a nemzet
közi eucharisztikus kongresszusok állandó bizottságának konzultorává nevezte ki.

Kovács Sándor szombathelyí megvéspüspök most ünnepelte püspökke szente
lésének 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból meleghangú levelet 'kapo tt a Szerit
atyától.

Remberto Weakland a bencés rend prl más-npátia néhány napot Magyarorszá
gon töltött. MOllsberger Ulrich ponnonhalmi bencés vkormányzó-perjel kíséretében
látogatást tett Esztergomban, ahol megtekintette a bazilikát, a kincstárt és a Ke
resztény Múzeumot. majd fölkereste Szabó Imre püspök, apostoli kormányzót is.
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