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KATOLIKUS ÍRÁSOK OLVASÁSA KÖZBEN
Veres Péter naplójából

.A iolyton gondo~kooló, égő, minden iránt érdekíödö író akatoliikus folyóiratokat, lapokat
ls rendszeresen olvasta. Ha valamelyik írás tovább ganJdo}J«)dásM" vagy eüentmondásra
késztette, k~be vette tölWtollát és naplófüzetét, A válogatás ezekből a jegyzeteikbIll iké1lzült.

Nádasdi Péter

öregszem. Sokszor gondolok 'nemcsak
a halálra - ezt még elhárítom -, ha
nem arra, hogy milyen rettentő dolog
az emberben' a becsvágy, vagy a csú
nyább hiúság. Van aki jót akar s a jót
szépen akarja, de nincs hozzá ereje,
mert körülveszik olyanok, akik szintén
jót akarnak, de mindenáron és minden
módon akarják, és elromlik a dolog. Az
igazság harcából az akarat harca lesz,
a jó angyalai helyett démonok küzdenek.
Ebből persze pesszimizmus következ

nék. Igen ám, de ez a világ sorja: a
történelem magától is megy, de azok is
viszik, akik akarják. Jó sodorba lenni:
ez a fő. íme, én, öreg ember már a
szemlélődést választom, és foly előttem

a szép és csúnya, mint az áradat. De
mert becsvágyam nekem is van, az nem
halt még el, szeretném kifejezni, s ez
is valami. Szerény kívánság: műbe kö
vítni a megfoghatatlant, az életet. Ez
minden, legalábbis nekem.

*
Az emberimádást - amint látjuk 

megszentelí, szentesíti, "szublimálja" az
idő. A személyekből, az esetleges gyarló
ságokkal megvert nagy emberekből

"eszmék" lesznek. Buddha, Jézus, Mo
hamed, Kung-fu-ce, Lao-ce, Zarathustra
egy-egy eszmei rendszert, világfelfogást,
világnézetet, világképet, erkölcsi rend
szert - vallást -, jelentenek. Hogy a
hívek ~s a követők imádása - a hata
lomban és a győzelem lelki élményében
részesülőknél ez az imádásig menő sze
retet, a vezér, a főnök, a próféta iránt
kiforrhat, az természetes, de a folyamflt
aztán az érdekesebb. Mert hogy a leg
több istenített ember imádását erőszak

kal - néha pusztító erőszakkal (Moha
med l) - kényszerítették rá a tömegek
re, arról biztos történelmi tudomásaink
vannak, de hogy ez az imádás rníképp
alakult át kultusszá és hogyan lett be
lőle némelyeknél misztikus átélés, vagyis
valóságos vallási élmény, ez az elgon-

dolkoztató. A lélek szomjúsága az em
beri sorsból és a némely ernbereknél
ismeretlen okokból eredő lelki alkat
adottságokból ered és arra irányul, aki
nél ezt a szornjúságot szublimálhatja.
A szerzetes, aki felolvad Krisztusban, és
az élet, a világ és önmaga iránti szere
tetét, vagy akár az ismeretlen és meg
közelíthetetlen női eszmény, vagy apá
cáknál férfi eszmény iránti szeretetét
Jézusra, vagy Buddhára, az édes Jézus
ra, a kedves Buddhára árasztja, sokkal
érdekesebb jelenség, mínt maga a tö
meg, amely formálisan, némi művészí

igénnyel és átéléssel követi a kultuszt.
A teológusok persze erre is megfelel

nek és azt mondják, íme az öregedő

Veres Péter az eredendően eretnek kál
vinistából lett materialista, vallási, lelki
kérdésekkel foglalkozik, mert találko
zott, vagy találkozni fog az angyallal a
damaszkuszi úton.

Igen, csakhogy nem most, hanem ré
gen találkoztam már én az angyallal, s
ez első kérdésem az volt hozzá: nem
csapsz be? Nemcsak az én telhetetlen
becsvágyam keresi-e a sikerhez Jegköny
nyebben vezető eszmét és általában a
feltűnést. Vagyis mindjárt feltettem azt
a kérdést, hogy vajon az angyal álar
cában nem a Sátán szélott-e hozzám.
Mert tudvalevő, hogy az Antikrisztus
nak ezer arca van. Annyi, amennyi ma
gának a gondolkodó embernek.

így van ez, és én csak azt szeretném
tudni, meddig lehet szabad az ember,
hogy ne legyen nihilista. Egyszerre len
ni alázatosnak és fegyelmezettnek az
örök dolgok s a mindenkinek fontos
dolgok iránt, és forradalmárnak, lázadó
nak a mulandó, váltakozó és változtat
ható dolgok iránt. Egyszerre tisztelni,
amit a nép tisztel, az a nép, amelyet
én is tisztelek. Nem azért, mert a nép
önmagában tisztelnivaló, hanem azért,
mert a nép a valóság. És egyszerre lá
zadni minden ellen, ami a nép testét 
lelkét lenyűgöz! és önmagához, az em-
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berhez és az általa teremtett ernber
eszményhez méltatlanná teszi.

Ez a dialektika talán nem mindenkí
nek világos, de nekem nagyon egyszerű

és nagyon tiszta. Realista; nem is "ista",
hanem reális felfogás, mert én nem lá
tok a világból semmi egyebet, mínt azt
a valóságot - annak tárgyi és szellemi,
észbeli és lelki értelmében -, amely
előttem van s amely a maga egészében
felfoghatatlan és alázatra int, de ugyan
akkor merészségre ösztönöz.

*
Nem kevésbé csodálatos az az emberi

gondolkodás, hogy ha Szűz Mária más
anyák médján szülte meg nagy fiát,
akárha az Isten fiát is, miért volna ez
reá kisebbítő? Nem inkább nagyobbító
dolognak kellene lenni: egy anya, aki
Istent szült! Hol itt a logika? De hogy
jutott el a gondolkozni kezdő vadember
ezekhez a gondolatokhoz? A titkok tit
ka annak az érzelmi és lelki életnek a
kifejlődése, amely azután logikát terem
tett magának a lelki mániáihoz, A hin
duké, a keresztényeké igazán csodálatos,
de az egyiptomiaké, babiloniaké, görö
göké is elragadó. "A metafizika prob
lémái csak a pszichében léteznek, ámde
.a psziché is valóság ..." - írtam már
régebben. Igen, micsoda psziché? Mi
csoda sugárzások, micsoda vibrálások,
mícsoda ernanációk és mít tudom én
mik vannak az emberállatban ? Nem az'
a csoda, hogy Krisztus Istennek fia és
szűztől született, hanem az, hogy az
emberállat ezt a költeményt - és a
többit - kitalálta. Miért találta ki?
Ilyen okos állatnak nem jöhetne meg
az esze egészen? Ha már eljutott a Vi
Iágegyeternbe, nem jöhetne meg onnan
azzal, hogy savanyú a szőlő? Nem ve
hetné tudomásul, hogy porszemek va
gyunk a végtelen valóságban, és súrló
dás közben felmelegszünk és szíkrákat
vetünk, ennyi az egész metafizika?

Ogy látszik, nem. A metafizikák, a
hitbéliek és a tudományosak váltják
egymást. Vajon a marxista racionaliz
mus urrá lesz-e már ezen a zűrzavaron

és megteremti-e az új embert, amely
egyszerre lesz okos, tudós, bölcs és alá
zatos?

Szerétném hinni. És szeretném tudni,
hogy mílyen lesz a költészete. Ha meg
szabadítja a lelkét az égi fantomoktól,
vajon átlelkesíti-e a valóság tényeit és
jelenségeit? Szeretném hinni, hogy igen,
mert a lelket már nem lehet elaltatni.
Az kitör, és szépségvágyának, áhítatá
nak tárgvat keres. Szép lányt, állatot,
hegyet, vizet, virágot vagy emberi mű

veket. No jó.
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Némely filozófusok és tudósok szerint
az erkölcsi igazságok víszonylagosak,
korhoz, helyhez, emberi közösséghez és
eszméhez. tanhoz kötöttek. Ez rendben
van. Egy igazság azonban örök és ab
szolút: a becsületé. Mínden világnézet
nek uralkodó elve legyen a becsület. A
férfibecsület, a lánybecsület, a munkás
becsület, a tisztibecsület, katonabecsű

let, hivatalnokbecsület és így tovább.
Hogy mi a becsület, nem kell magya

rázni. Még a rongy emberek is tudják
vagy sejtik, de nem bírják megtartaní.
A közösségek elve csak a tiszta becsü
let lehet, még akkor is, ha sokan meg
szegik, még akkor is, ha ellenfelei meg
szegik, még akkor is, ha áldozatba
kerül.

*
A Balaton partján voltam pár hétig.

Soha ennyi nőt nem láttam meztelenül.
Kiábrándító dolog. Még a bűbájosan

szép lányok is eltűnnek itt, egyszerűen

ilyen vagy amolyan csípőjű nőstényekké

változnak. A nők szebbek, ha felöltöz
nek, és a férfiakra, a fajfenntartási ősz

tönre is jobban hatnak. Nem lehet vé
letlen, hogy sok-sok évezred alatt olyan
változatos női - és férfi - öltözködési
kultúrák fejlődtek ki. Mint mindennek
a világon ennek is értelme van. Az
egész emberi élet szépségélménye eb
ben van. Nem ostobaság-e, nem beteg
ség-e a szemérmet és a női szépség vál-:
tozatait száműzni a földről, azért mert
a hetéra-kultusz átjárta az úri-polgári
világot, a gazdagságban megromlott és
telhetetlen polgárságot?

A Vigiliában olvasom egy cikkben,
amely az anyajogú társadalom irodalmá
val foglalkozik, hogy - szerinte - a nő
találta fel a fonást és a fazekasmester
séget, A "találta fel" szón akadok meg.
Ez így túlságosan mai értelmű fogal
mazás. A fonás "feltalálása" ezer és ezer
szükségszerű mozzanatból következett,
amelyet a gyűjtögető életmódban élő

ősember - éspedig nemcsak a nő, ha
nem a férfi is - napról napra tapasz
talt az erdők és mocsarak szövedékeí
ben, azokban az úgyszólván természe
tes kunyhókban, amelyeket a Iíánok,
iszalagok, mocsári fák - például égerek
- gyökérzete alakított. A mocsárban
vagy erdőben csörtető ősember keze-lá
ba lépten nyomon beleakadozott ebbe a
szövedékbe, s nem is kellett feltalálni,
csak a természeti adottságokat kellett
kihasználni és továbbfejleszteni. A fi
nomabb szövésmintát meg megmutatták
a fészekrakó madarak és pókok.

Ugyanígy a fazekasmesterség, a szom
[azó ősember számára adva volt a hor-



padásos kövekben és állatnyonyokban,
amelyek megőrizték a vizet még az eső

után is. Az égetett cserépedény későbbi

fejlődés eredménye. Az agyagföldeken
élő földmívelő népek távol a forrástól
és folyóvízektől, kénytelen voltak a vi
zet valamiképpen megőrizni. Mivel a
tüzet már régebben ismerték, az erős

tűz alatt kővé égett agyag megmutatta
nekik, hogyan lehet olyan edényt csi
nálni, amely nem ereszti át a vizet. A
mi pusztai embereink erre a célra, ha
nincs cserépedényük, vagy erre pénzük,
még tökhéjat, dinnyehéjat is használ
nak, mert látják, hogy abban is megáll
az esővíz. A "feltalálás" hát eléggé ter
mészetes folyamat.

•
Bartók Béla leveleiben böngészgetek,

Aki nagy, az mindenben nagy. Bűbájo

san szép és kedves, emellett tökéletesen

hiteles, reális jelenet, ahogyan leírja a
gyergyó-kíjénralusí parasztasszonnyal va
ló párbeszédét. dallamgyűjtés közben.

Ugyancsak finom és megragadó egy
levele, amelyet egy leánynak írt a filo
zófiáról és az istenségről. Miért van,
hogy minden igazi nagy ember eljut a
gondolkodásban először az ateizmushoz,
azután pedig az egyik visszatér a közös
séghez, illetve a kozmikus alázathoz, a
másik visszatér az emberek hitéhez, a
valláshoz, de már csak mint formalista,
vagy észből táplálkozó ál-misztikus?
Bartók is nagyon okosakat mondott fia
tal fejjel - 1907-ben erről a kérdés
ről. Én se tudok ma se többet.

*
Az emberek lelki megnyugtatására és

jószándékainkról való meggyőzésére .egy
marék bölcsesség többet ér, mint egy
köböl okosság.

SÍK SÁNDOR VALLOMÁSA OLVASMÁNYAIRÓL
Sík Sándor alább közölt vallomása olvasmányairól csak kevesek előtt ismere

tes, mert egy ma már szinte hozzáférhetetlen kiadványban rejtőzik. Ez a rövid
írás nem szerepel Sík Sándor műveinek egyetlen kiadásában sem, noha jól tükrözi
a nagy múveltségű, sokoldalú papköltő szeros kapcsolatát a könyvekkel. A hit
buzgalmi művek és a biblia mellett, amely mindennapos legkedvesebb olvasmánya
volt. mindig tudott időt szakítani egyéb művekre is. Különösen figyelemreméltóak
a Nyugat irodalmi mozgalrnáról és Adyról írt sorok, Nem hanyagolta el sok egyéb
mellett a klasszikus görög és latin szerzők eredeti nyelven való tanulmányozását
sem. Jellemző példa még sokoldalú tájékozódására, hogy olvasmányai között meg
említi a hazánkban akkor még szinte ismeretlen Katajevet is. Ez a vallomás egy
kis szellemi önéletrajz is egyben, amely megismerteti velünk az íróra a kora
gyermekkortól az érett férfikorig - legnagyobb hatást gyakorolt könyveket.

E rövid írás Kőhalmi Béla Kossuth-díjas bibliográfus professzor által szerkesz
tett Az új könyvek könyvében (Budapest, 1037) jelent meg. A könyv előszavában

a szerkesztő a második világháború előtti korszak veszélyeire hívta fel a 'figyel
met, és ezzel szemben az igazi kultúra értékeit vonultatta fel, mint a védekezés
egyik lehető formáját. Kőhalmi Béla, a könyvégetések veszélyeire célozva, rámu
tatott: " ... az új barbarizmus pedig a nyomtatott szó erejének, a műveltség vonz
erejének hanyatlásával kezdődik" Sík Sándor a maga sajátos módján és fegyverei
vel színtén küzdött az "új barbarizmus" ellen.'

Sík Sándor vallomása a szerkesztő alábbi két kérdésére beküldött válasz:
"l. Világképe, eszményei kialakulására, fejlődésére, mely művek voltak befo

lyással? (Nem katalógusszerű felsorolást kérek)
2. Mely művek voltak azok, amelyek hatása messze túlnőtt az ún. »elolva

sandó könyvek- hatásán ; melyek azok, amelyeket függetlenül attól, hogy mennyit
köszönhet nekik, szeret (újra meg újra visszatérő olvasmányok t) : melyek azok,
amelyeket trouvaille-ként üdvözölt; volt-e köztük olyan, amelynek kívánatos, szük
séges megrendülést köszönhetett? (Döntő olvasmány l)"

Kőha.lmi Béla szerkesztő körlevelére Sík Sándor a következő választ küldte:
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,,1. A gyermekkori olvasmányok közül - amelyek nagyjából ugyanazok lehet
tek, mint a század első évtizede többi diákgyermekének olvasmányai - a leg
maradandóbb hatással Jókai regényei és May Károly Winnetou-könyvei voltak
rám, mégpedig körülbelül egyídőben; de tizennégy éves koromban került kezembe·
véletlenül a teljes Kemény is: azt is úgy habzsoltam végig, mint amazokat. Diák
koromban nagy hatással volt rám a Zászlónk, amelybe korán írni is kezdtem. 
Gyermekségem legnagyobb hatású könyve az Endrődy-féle Magyar Költészet Kin
csesháza volt: ebből lett döntő élményemmé a vers: gyerekesszel azt gondolván,
hogy azok a legnagyobb költők, akikről ennek a könyvnek függelékében leghosz
szabb jegyzet szól, sorban vásároltam össze megtakarított filléreimből Garayt,
Czuczort és másokat, míg egyszer belekóstoltam Vörösrnartyba és Aranyba és at
tól kezdve sokáig nem is volt számomra más költő a világon. (Csongor és Tündét
vagy a Toldi Szerelmét pl. tíz vagy tizenöt éven át minden évben újra elolvas
tam, kisebb verseik jó részét, eposzaik egész énekeit könyv nélkül tudtam.)

Már mínt kispap olvastam - először persze csak magyar fordításban 
Chateaubriand Genie du christianisme-jét, amely roppant hatást tett rám és fi
gyelmemet többek közt ráirányította a zsoltárokra; ezek aztán egész életemre szó
ló hatással voltak rám, évtizedeken át foglalkeztam velük és nem is tudtam nyu
godni, míg verses fordításukat el nem készítettem. A gimnáziumban is, az egye
temen is szenvedéllyel és gyönyörűséggel olvastam a klasszikus költőket (a görö
göt pl. csak azért vettem fel, mint bölcsészhallgató, harmadik szaktárgyarnul, hogy
képes legyek a nagy görög költőket olvasni); a görögök közül a tragíkusok, első

sorban Aiszkhülosz, a latinok közül Vergilius és Horatius, majd a nagy keresz
tény lírikus, Prudentius lett a kedvencem. - Korán tanulmányozni kezdtem a
magyar egyházi költészet legjelentősebb lirikusát, Mindszentyt is, aki főleg hatal
mas lendületével és a hagyományos vallásos költészet kereteit szétvető korszerű

témáival ragadott meg.
Egyetemi hallgató koromban három férfiú volt rám döntő hatással, akiknek

mindegyíke mint író is a legnagyobbak közül való a maga területén, de rám eb
ben az időben írásaiknál is döntőbben hatottak eleven egyéniségükkel. - amit
persze erősített és továbbfejlesztett könyveik állandó forgatása. Jellemem kialaku
lására, világnézetem megszílárdulására Schütz Antal; a teológus, irodalomszemlé
letem és ízlésem fejlődésére Riedl Frigyes (és a vele rokon Péterfy Jenő) volt
Iegterrnékenyítőbb hatással.

Világképem és világérzésem továbbfejlődésére ez után a döntő elemi hatás
után lényegesen hatottak még F. W. Foerster, Chesterton és R. Guardini egyes
munkái.

A magyarságra és sorskérdéseire vonatkozó szemléletemet és felelősségtuda

tomat jelentősen elmélyítették Szekfű történeti művei és némileg színezték Szabó
Dezső egyes írásai, legdöntőbben azonban a régi magyar irodalommal való belső

érintkezés, elsősorban Széchenyi tanulmányai hatottak. A világképem szociális (11
dalát kiépítő olvasmányok kőzül nem tudnék megnevezni kiemelkedőbb hatásúakat.

Ugyancsak még egyetemi hallgató koromban értek el hozzám a Nyugat iro
dalmi mozgalrnának hullámai. Az első pillanatok idegenkedése után hamar meg
éreztem Ady költészetének [elentőségét; 1910-ben (még egyetemi hallgató korom
ban) írtam le róla először az Életben, hogy korszakalkotó lírikus, és kezdettől

fogva bevittem iskolai irodalomtanításomba. A Nyugat költői közül azonban job
ban szerettem Babitsot és Tóth Arpádot, Adynak csak egyes verseit. öt eleinte
inkább csodáltam, csak később szerettem meg igazán, amikor mint költő levet
kőztem azt az öntudatlan hatását, amelyen minden lírikus kortársammal együtt át
kellett mennem. Azóta aztán úgy vagyok vele, mint a nagy költőkkel egyáltalán:
valahányszor újra belemerülök, míndig nagyobbnak és magamhoz míndíg közelebb
érzem.

Mint irodalomban élő ember, természetesen átmentem a világirodalmi hatá
soknak minden hullámverésén, amely kortársaimat hazánkban elérte: Puskin-Bér
czy Anyégínjétől és Rostand-tól Katajevig, Mauriacig és Huxley-ig. Mindez két-
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ségkívül alakító hatással volt gondolkozásomra. Mint ember, mindebből legtöbbet
a nagyorosz regénynek köszönhetek, elsősorban a Háború és békének és a Kara
mazov testvéreknek, de akisebbeknek, 'I'urgenyevnek, Goncsárovnak és a többiek
nek is. Mint poétára, amennyire rá tudok eszmélni, Verlaine és Rilke Stunden
buchja hatott elmélyítőleg.

2. Ha már most arra a még nehezebb kérdésre kell válaszolnom, hogy miket
becsülök és szeretek legjobban a ható könyveken kívül, nagyon nehéz helyzetbe
kérülök. Olyasféleképpen vagyok -' az irodalom professzionistájánál könnyű ezt
megérteni -, mint egyes primitív vallások henotheistái, akik hol ehhez a bálvá
nyukhoz imádkoznak, hol ahhoz, de míndig úgy, míntha csak azt az egy istent
ismernék. Nekem is volt Dante-korszakom és Shakespeare-korszakom, Szent Agos
ton-korszakom és Goethe-korszakom és még egy sereg más, közte egy Gárdonyi
korszakom is (akit legjobban szeretek a magyar regényírók közt). De legkedvesebb
és leggyakoribb olvasásom tárgya minden korszakban a magyar líra volt, már
régóta mindenestül, középkorí gyermekdadogásaitól Adyíg és a fiatalabbakíg, akik
nek új és új hangjait szenvedélyes szeretettel és beleéléssel figyelem. A mai ví
lágirodalomból legtöbbre tartom a skandináv regényt: Hamsunt, Lagerlöföt és fő

képp Undsetet. Mint meditációhoz szokott embernek, mindennapos legkedvesebb
olvasmányern természetesen a Biblia. A lelkiség klasszikusai közül leggyakrabban
és legnagyobb szeretettel forgatom Szent Agoston és Szalézi Szent Ferenc műveít."

Végül itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Radnóti Miklós, aki Sík
Sándor tanítványa volt Szegeden, ugyancsak ebben a könyvben nyilatkozva olvas
mányaíról, rnilyen meleg hangnemben emlékezik meg professzoráról, mint olyan
ról, aki jelentős hatást gyakorolt irodalomszemléletére. íme az idézet: "Kell ír
nom. .. Sík Sándorról, a költőprofesszorról, akinek öt éven át benső tanítványi
köréhez tartoztam negyedmagammal s akinek húszéves világnézeti és esztétikai
ortodoxiám alól való felszabadulásomat köszönhetem: s még sok egyebet." Az
idézett mondat utolsó része feltehetően arra a közismert tényre utal, hogy Sík
Sándor akkor is bátran kiállt tanítványa mellett, amikor a költöt a bíróság igaz
ságtalanul megvádolta egyik kötetének néhány verse míatt.

Úgy gondoljuk, Sík Sándor vallomásának a közzététele - irodalomtörténeti
érdekessége mellett - abból a szempontból is hasznosnak látszik, hogy sokakat
jó és értékes olvasmányok kiválasztására ösztönözhet.

BATARI GYULA

ÖKUMENIKUS IMAHÉT AZ NDK-BAN

A Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). Pál apostolnak
ez a levelét befejező áldása volt a vezérgondolata az idei ökumenikus imahétnek
az NDK-ban. Immár harmadik éve, hogy a pünkösd előtti héten összejönnek a
keresztények minden nap egy másik templomban, hogy az apostolok Szentlelket
váró közősségével egyesülve kérjék az Atyát, hogy egyek legyenek Jézus Krisz
tusban.

Német evangélikus lelkész barátom meghívására az idén részt vettem ezen az
ökumenikus imahéten, amely az őskeresztény közösségek élményével ajándékozott meg.
Annaberg-Bucholcz a német érchegységben fekszik, régi bányászemberek hagyo
mányait őrizve. A városban van 1-1 katolikus, methodísta és 4 evangélikus
templom. Három este lehettem ott az ökumenikus íge-líturgíán (Wortgottesdíenst),
Ezek közül az egyik este az ifjúság ökumenikus találkozója volt, amikor egy na
gyobb falusi templom méretű temetókápolnát töltöttek meg a teeneger-korú fia
talok. A liturgiát míndíg a házigazda pappal együtt, két másik, különbőző feleke-
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zetű pappal közösen vezette "civilben" (sötét ruha, fehér ing nyakkendővel). Ennek
az ökumenikus liturgiának a szerkezete a következő volt: a házigazda köszönti az
egybegyűlteket, ének, amely közös egyházi énekük a különböző felekezeteknek, rö
vid könyörgés, napi szentírásí részlet felolvasása, prédikáció, ének. Ezután követ
kezett a számomra legfelemelöbb rész: az apostoli hitvallás kérdés-feléletszerűen fel
dolgozott formája, amilyent mi katolikusok is használunk a keresztségi fogalom meg
újításánál. Az egymásután feltett "Hisztek-e ..." kérdésre a jelenlevők együttesen
vallották: "Hiszünk". Ime az alap, ahol találkozunk. Egyébként elrnondták, hogy
készen van az Apostoli Hitvallás ökumenikus formája, amelyben már csak egy
vitatott szó van: az egyház [elzőjeként használt "katolikus" szót így használják-e,
vagy pedig lefordítsák-e "általános"-ra, "kÖzönséges"-re. Tudniillik a katolikus
szó az egyház katolicitását jelenti, nem pedig csak a katolikus felet az ökumeniz
musban. A Hitvallás után következett az ökumenikus célra szóló gyűjtés, amely
nek nagyon beszédes formáját ismertem meg. Egyéb alkalmakkor is így végzik. A
pap az oltár előtt várja, amíg készen lesznek a gyűjtéssel, aztán amit a gyűjtók

az oltárhoz visznek, a pap átveszi és az oltárra helyezi, majd rövid imádságban
köszönik meg és ajánlják fel. (A mise kollekta imája felajánlás után l) Ezután kö
vetkeznek az Egyetemes könyörgések ökumenikus szándékra, továbbá míntegy ál
dozatként rövid ima formájában az elkötelezettség vállalása, felajánlkozás az öku
menikus szellemben való munkára, életre; majd a befejező ének. Evangélikus ba
rátaim felkérésére két alkalommal én is szólhattam az ökumenikus közösséghez
tolmács segítségével.

Az ott töltött napok alatt alkalmam volt elbeszélgetni velük az ökumenikus
életről. A reformáció előtt· katolikus templomnak épült Szent Anna templomot,
amely jelenleg az evangélikusok plébániatemploma, a katolikusok is használhatják.
A háború együttesen elszenvedett borzalmai döbbentették rá őket igazán az öku
menizmus jelentőségére: hogy a közös emberi és keresztény életsors vállalásával,
az egymás iránti szeretet szellemében kell megoldani a felmerült problémákat. A
IL vatikáni zsinat, különösen a nem katolikus egyházi közösségeknek egyházként
való elismerése nagy lendületet adott az ökumenizmusnak. Rahner professzor meg
állapítását, hogy az egyház minden problémája között a fő feladat a keresztények
egysége, mert ez a kereszténység botránya, ott szinte közvéleményként hallottam,
és szinte azonos megfogalmazásban. Ugyancsak abban az időben, Berlinben, maga
Bengsch bíboros Schönhercz evangélikus püspökkel együtt tartott ilyen ökumeni
kus liturgiát, amelyen mindketten beszéltek.

Pünkösdhétfőn részt vettem az evangélikus Gottesdiensten. Megdöbbenve is
mertem fel benne a mi megújított mise-Hturgiánkat, Amikor aztán gregorián dal
lammal intonálta a pap a Kyriét, (így: görögül), a Glóriát, énekelte végig a pre
fációt, ez a számomra új pünkösdi jelenség könnyeket csalt a szemembe.

Fölfigyeltem rá, hogy valamennyi evangélikus templomban megtaláltam a Bol
dogságos Szűz képét vagy szobrát. Érdeklődésemre azt felelték, hogy ez számukra
nem okoz gondot. Luther nyomdokain járva, aki maga is tisztelte Szűz Máriát,
ők is tisztelik. Egyedül a mennybevitel dogmáját kifogásolják. mint ami nincs
benne a Szentírásban. Természetesen ott sem mindenki egyformán buzgón vallá
sos. De nagyon aktívan és áldozatosan vesznek részt egyházközségük életében.
Egymás segítésében is szívesen vállalják az áldozatot. Anyagiakban sokkal többet'
vállalnak: havonta kb. 100 Ft összegű az egyházközségi hozzájárulás. A katoliku
soknál is hasonló élettel találkoztam. A legközelebb megoldandó ökumenikus fE:1
adatnak az ún. vegyes házasság kérdését látják. Mint tudjuk, már ebben a kér
désben is előrehaladtunk, de ezt még nem tartják kielégítőnek. A pápát szívesen
elfogadják vezetőnek, de a tévedhetetlenség számukra teológiailag még problémát
jelent. ',

Evangélikus. lelkész barátaim otthonaiban vonzó keresztény családi életet is
merhettem meg. Rokonszenves, férjük papságával azonosulni tudó asszonyokkal
találkoztam, akik szívesen vállalták 4-7 gyermek gondját is. Papi életükre nem
hat visszahúzó erőként a családi élet, sót segíti őket.

Gyakran találkoztam itt Albert Dürer egyik reprójával. az imádkozó kezekkel.
Emlékül hoztam egy ilyen fafaragást én is. Az imádkozó kezek összefonódtak en
nek az ökumenikus imahétnek az élményével.

LENGYEL pAL
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Ferenc Szabó S. J. (Rome) : Díscussions sur "Jésus historique" - Ferenc Pelsőczy:

Saint István, prétre et roi - György Bónis: Droit canon et juridiction ecclésias
ti que en Hongríe it I'époque d'Arpád - György Rónay: Légendes du roi Saint
István - László Szedő: Le jeune Borsos (pour le 65e anniversaire de Miklós Bor
sos) - Gizella Dénes: Dans la ville de 1'abbé Asztrik - Flórián Holovics: Retour
de la sainte Dextre - Margit Kopácsy: La vieille femme (nouvelle) - István
Fekete: L'aurore (nouvelle) - Poemes de Sándor Weöres, Pál Toldalagi, László
Galambosi et Gyula Labanez. - Béla Csanád: Pour la fete du -roi Saint István
(traduction d'une séquence du XIVe síecle).

DOCUMENT: Péter Veres: En lisant des ouvrages catholiques (fragment de jour
nal) - Confessions de Sándor Sík sur ses lectures - Semaine de príere oecu
ménique dans RDA (Pál Lengyel).

A 1'occasion de la clöture de l'année commémorative de Saint István, nous
publions plusieurs études sur sa personnalité et sur les questions du moyen age
hongroís. Ferenc Pelsőczy, doeent de l'Aeadémie de 'I'héologie, historien ecclésías
t~que place l'individualité et l'activité de Saint István dans la perspective de la
conception historique du premier tournant míllénaíre et démontre qu'il fut le
premier réalisateur conscierit de l'idéal "rex et sacerdos" saint augustíníen, 
Trois légendes du saint roi nous sont restéés du premier sieele apres sa mort,
toutes trois en langue latine (l'une d'elles, traduite ou compilée en langue hong
roise, n'a été publíée que plus tard, lorsque les écrits en langue maternelle com
mencerent il paraitre, et dans la seconde moitié du XIIIe sieele. elle existait déja
sürement, mais l'oeuvre elle-meme n'est pas restée). Des trois légendes latínes, la
premiere (legenda maior) adopte le type de Iégende qui, dans son héros ne voit
pas la personnalité, mais qui cherche les vertus des catalogues des vertus, - en
ce eas les vertus typiques du saint souverain - pour les présenter au lecteur. Cette
légende est née avant la canonisation de Saint István, et probablement dans I'In
téret de eette deruiére. La deuxíeme Iégende (minor) individualise déja mieux son
suj et, fait ressortir certains traits personnels, et I'on peut conclure de certaines
péripéties que 1'auteur avaít utilisé pour cette poésíe laique de langue hongroíse
les cantiques se rapportant il Saint István entiérement dísparus, de sorte que toute
cette poésie n'était qu'orale, La troísierne légende a été écrite par Hartvik, éveque
de Győr (précédemment de Magdeburg), homme de confiance du roi Kálmán. Au
point de vue du style, son oeuvre est aussi la meilleure et on y trouve des traces
indubitables d'intérét envers le romantisme. Done, cette légende d'Hartvik, et la
minor s'inserent dans I'atrnosphere plus "humaniste" qui, au tournant des XIe et
XIle siécles caractérise la cour du roí Kálmán surnommé "le Libraire". Done,
avec ces trois légqndes, l'étude de György Rónay donne l'histoire abrégée de la
premiere péríode de notre littérature en langue latine, la toute premiere, des dé
buts monacaux [usqu'á la eonstitution de la littérature de cour.

L'étude du professeur Bónis sous emmene dans le territoire de l'histoire [urt
dique hongroíse médiévale, on y examine aussi bien les traits particuliers de la
juridiction hongroíse que ses rapports européens.

En dehors de ces ouvrages traitant de Saint István et du moyen-áge hongroís,
mentionnons eneore l'article de Ferenc Szabó (l'auteur qui vit il Rome est colla
borateur de la Radio du Vatican); il publie une étude crístíque et détaillée de la
plus récente littérature sur 1'historicité de Jésus.
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Ferenc Szabó S. J. (Rom): Diskussionen um den "geschichtlichen Jesus" - Fe
renc Pelsőczy: Der heilige Stephan, Priester und König - György Bónis: Kirchen
recht und kirchliche Gerichtsbarkeit in Ungarn wáhrend der Herrschaft der Ar
paden - György Rónay: Die Legenden über Stephan dem Heiligen - László
Szedő: Der [unge Borsos (ZUrI:l 65. Geburtstag des Künstlers) - Gizella Dénes:
ln der Stadt vom Abt Astric (Kalocsa) - Flórián Holovics: Die Rückkehr des heili
gen Rechtes - Erzahlungen von Margit Kopácsy und István Fekete - Gedichte
von Sándor Weöres, Pál Toldalagi, László Galambosi und Gyula Labancz. Eine
übersetzung von Béla Csanád.

DOKUMENT: Péter Veres über seine katholíschen Lektüren (Aus den Memoiren
des Autors) - Sándor Sík's Zeugnis über seine Lektüren - Okumenische Ge
betwoche in der DDR (Pál Lengyel).

Zur Abschlíessung des Gedenkjahres befassen wir uns in mehreren Essays mit
der Figur des heiligen Stephans und mit Fragen des ungarischen Mittelalters. Fe
renc Pelsőczy, Dozent an der Theologischen Akadernie und Kirchengeschlchtler.
setzt die Persönlichkeit und 'I'átigkeit des heiligen Stephans in die Perspektive der
Geschichtsbetrachtung der ersten Jahrtausendwende und demonstríert, dass er ein
bewusster Verwirklicher des augustiníschen Ideals, "Rex et sacerdos" war. -- Uber
den heiligen König sind drei Légenden erhalten geblíeben vom ersten Jahrhundert
nach seinem Tode; alle drei sind in lateinischer Sprache verfasst (eine aus diesen
drei übersetzte od er kompilierte ungarísche Fassung entstand erst spater, parallel
rnit den Aritangen der ungarischen Schriftsprache, und in der zweiten HálIte des
XIII. Jahrhunderts existierte sie sehon sicher abel' der Urtext ist nicht erhalten
geblieben). Die erste von den drei Légenden (Legenda maior) folgte den Légen
dentyp der in seinem Helden nicht die Persönlichkeit betrachtet, sondern den
'I'ugendkatalogen entspráchend, die Tugenden - dtesmal ,die typischen 'I'ugenden
eines heiligen Herrschers - sucht, und sie als Beispiel VOl' den Lesern stellt, Die
zweite (minor) Legeride individualisiert schon besser ihren Stoff, sie weist schon
gewísse persönliche Züge auf, und aus einigen Motiven kann man darauf schlies
sen, dass der Autor auch von jener, in ungartscher Sprache verfassten Díchtung,
Gebrauch machte, die auch Lieder über den Heiligen Stephan beinhaltete, die
abel' vollkommen verloren ging da diese ganze Poesie műndlich (orale) war. Die
dritte Legende stammt von Hartvik, früher Bischof von Magdeburg, dann von
Győr, der ein Vertrauensmann des Könígs Kálmán war. Sein Werk ist auch von
stilistischem Gesichtspunkt das beste, und es sind schon da sichere Spuren einer
Interesse der Romantik gegenüber festzustellen. Die hartviksche Legende ebenso
wie die Minor passen so schon mehr in jene "humanistische" Atrnosphare hinein,
welche - an der XI. und XII. Jahrhundertwende - den Hof König Kálmáns,
der als Beiname den "Buchliebhaber" tragt, charakterisierte. Das Essay von György
Rónay, das sich mit den drei Légenden befasst, gibt eígentlich eine kurze Uber
sicht uber das erste Zeitalter unserer Literatur in lateinischer Sprache, angefan
gen von den ersten Aritangen in Ordensháusern bis zu der Entraltung der Hoflite
ratur. - Das Essay von Professor György Bónis nimmt seinen Stoff von dem
Gebiet der Mittelalterlichen Rechtsgeschichte wobei er die spezifischen Züge der
dámaligen ungarischen Gerichtsbarkeit in ihrem europáíschen Zusammenhángen
untersucht. - Aussar der sich mit den heiligen Stephan und dem. ungarischen
Mittelalter beschaftígenden Materie, ist noch der Aufsatz des Jesuiten-Paters,
Ferenc Szabó zu erwahnen (der Autor lebt in Rom und ist lVIitarbeiter des vati
kanischen Rundfunks); er gíbt eine ausführliche und kritische Schilderung über
die neueste Literatur, die sich rnit der Frage der Geschichtlichkeit Jesus' befasst.
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