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E hónap 28-án tíz éve, hogy Sík Sándor meghalt. Számunk egy részét
«z ő felejthetetlen emlékének szenteljük. Szelleme nemcsak - rendje mel
lett másik kedves választott "családjának" - a Vigiliának munkájában él
irányítóan tovább, hanem alakítólag hat mindazokban és mindazokon át,
akik oalaha ig lcapcsoíatoa kerültek vele: személyesen a pappal, a· tonárrol,
fi baráttal; közvetve írásaiban a költővel, irodalomtudóesat, esztétikussal, s
nem utolsósorban lconferencia-beszédeiben a lelki vezetővel. Az alakját lcii
lönféle szempontokból megidéző tanulmányok mellett teljes terjedelmében
közöljük egy Harsányi Lajoshoz írt, nagyon fontos levelét, mely akár úgy is
teldnthető, mint máig érvényes alapvetése, az Egyetemesség és forma "i1'0
dalmnszociológiai háttere".

Sík Sándor az elsők között figyelt fel Magyarországon Teilhard de Char
dinra; már akkor föl.ismerte úttörő jelentőségét, amikor még csak egy-egy,
barátai számára sokszorosított példány tévedt be hozzánk tanulmányaíból.
Számunkban már csak ezen az okon is joggal .foglalkozunk aző emléke mel
lett Teúharti-rai, abból az alkalomból, hogy _. a Szent István Társulatnál
korábban megjelent tanulmány-válogatása, a Hit az emberben után (és a
Teiliuird-miiuek: Rezek Sándor munkájaként Braziluibam. folyó magyar soro
zata mellett) - a hazai közönség is kezébe kapja a Gondolat Könyvkiadó
jóvoltából, Bittet Lajos fordítág.ában Az emberi j,elenséget. Számunknak ez a
Teiűuird-része a dialógus jegyében áll, annak a tudósnak a szelleméhez illően,

oki a legfontosabb dolgok egyikének tartotta a különböző világnézetek kon
frontációját az igazság _minél többoldalú megvilágítása, és a valóság minél
alaposabb megismerése érdekében. Ebben a teilhard-i szellemben engedte át
lapunknak Az emberi jelenség említett kiadásához írt kísérő tanulmányát Tor
dai Zádor, és a Magvető Könyvkiadónál sajtó alatt lévő tanulmányköteté
nek (Igent mondani az .emberre) egy - a vézelay-i Teilhard-napokon is el·
hangzott - tanulmánl1át Lukács József. Paskai László, aki mellettük a ka
tolikus magyar Teilhard-kutatást képviseU számunkban, tanulmányát erede
tUeg németül a regensburgi, 1969 november első két napján tartott magyar
német Teahard-kongresszuson adta eiá; és 1970-ben az Acta Teilhardiana VII.
Jolyanoának 1. számában közölte.

Idézünk számunkban egy harmadik emléket is: a közelmúltban elhunyt
liires európai-magyar tudósét, Kerényi Károlyét. ÉJletmüvének, klasszika-filo
iógiai. és mítoszkutatási 'eredményeinek értékelése minden jobb lexikonban meg
található, és nem is tartozik a Vigiliára. Kevesen tudják, hogy verseket is
irt; ezekből közlünk három kivételesen szépet.
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PASKAI LÁSZLO

TEILHARD· VILAGI(ÉPE ÉS A TELEOLÓGIA
A természet értelmezése szükségképpen felveti a teleológia kérdését. A kérdés

lényegében a következő: a természet eseményei a. véletlen folytán jönnek létre,
vagy valamilyen cél megvalósulására irányulnak? A kérdés megválaszolása függ
attól, ahogyan az ember a természetet ismeri és a természetről gondolkodik; de
attól is függ, hogy a teleológia, a célszerűség fogalmának milyen tartalmat ad.

Az ún. klasszikus filozófia teleologikus szemléletű. Az arisztoteleszi-skolaszti
kus filozófia nem találta kielégítőnek a természet olyan értelmű magyarázatát,

a hogy benne a véletlen volna az uralkodó törvény. Gondolkodásuk alapját a ptole
maíoszí világkép alkotta. Ennek megfelelően alakították ki a teleológia fogalmának
a tartalmát, amelyben ezért sok antropomorf vonás és hiányosság volt.

Teilhard világképe is lényegében teleologikus jellegű. Nála a gondolkodás
alapja a természettudományok .által megrajzolt evolutív világkép. Rendszerében
a teleológia ezért már mélyebb tartalmat nyert. Miben fejlődött tovább Teilhard
nál a teleológia fogalmi tartalma, a kozrnosz új ismerete milyen változást hozott
a teleológia értelmezésében?

A teleológia a klasszikus filozófiában

1. A klasszikus filozófiában a teleológia két alapmeglátásból indult ki: a ter
mészet egységéből és a természet rendezettségéből.

A tapasztalati világ tárgyai különböző természetű, önálló egyedekből állnak.
Az egyedek mégsem függetlenek egymástól teljesen, A tapasztalati világ, a koz
mosz, nem különálló, izolált egyedek összessége. Sokféleségük ellenére bizonyos
egység mutatkozik meg bennük: egymással kapcsolatban vannak. egymásra hatást
gyakorolnak, átalakulhatnak más természetű dolgokká. közös törvények érvénye
sülnek bennük. Az egység és sokaság kérdése kezdettől fogva a filozófiai gondol
kodás alapvető problémája volt. Az egység meglátása eredményezte, hogy már a
régiek a világmindenséget "kozmosz"-nak tekintették. (1)

Az egység következményeként a világ eseményeiben és történéseiben rendezett
séget ismertek fel. A világban mozgás, változás van. A változás nem összevissza,
rendszertelenül történik, hanem szabályszerűség, törvényszerűség uralkodik ben
nük. A gondolkodás a szabályszerűségben a világmindenség értelmességét látja
meg. Sőt oly mély a világmindenség értelmessége, hogy az emberi gondolkodás
csak nehezen ismeri fel.

A klasszikus filozófia ·a ptolemaioszi világkép alapján gondolkodott. Ennek a
rendszernek leglényegesebb vonása - tárgyalásunk szempontjából - a mozgásról
alkotott felfogása volt. A testek természetes helyzete a nyugalom; ha tehát egy test
mozog és helyét változtatja, akkor ez a mozgás külső hatásra jön létre. Minden
mozgás feltételezi a külső mozgató okot. Mivel ezekben a változásokban és mozgá
sokban szabályszerűség, törvényszerűség, értelmesség mutatkozik meg, a legkézen
fekvőbb volt az a magyarázat, hogy a külső hatóok, legalábbis végső fokon, értel
mes.

Ezen az úton jutott el Arisztotelész az "első mozdulatlan mozgató"-hoz, aki a
szeretet hatásával mozgatja az alatta lévő világot. A kozmoszban tapasztalható
változásokat iaz ember célszerű cselekvésének a mintájára magyarázta. A célszerű

emberi cselekvésben, főleg a művészi tevékenységben, előszöra cél születik meg mint
értelmes gondolati tartalom. A cél egyben jó is; ezért a célszerű cselekvésben a jó
ság is megmutatkozik. Arisztotelész a cél fogalmát kifejezetten is összekapcsolta a
j"ság fogalmával. Mindennek következményeként, a természet folyamataiban ér
vényesül a célszerűség, sőt sokkal jobban, mint az ember művészi tevékenysége-
~n.OO .

Ezt az alapgondolatot a skolasztika is átvette. Továbbfejlesztette a célszerű-,

ség fogalmát. amely nemcsak megegyezett a keresztény tanítással, hanem Isten
gondviselő tevékenységének az igazolására is szolgált. A cél igen nag~ szerepet
nyert a kozmosz értelmezésében. A "principium finalitatis" (célszerűség elve) meg
fogalmazása mínden változásra vonatkozott: "omne agens agit propter finem" (min
den tevékenység célra irányul). Az értelmes lények esetében ez nyilvánvaló; a
nem-értelmes lények esetében pedig az értelmes lényeknek. elsősorban Istennek.
az irányító hatása jelenik meg. (3)
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2. A teleológiának így kialakult fogalma igen erős antropomorf vonásokat tar
'almaz.

Mindenekelőtt a fogalom tartalma az emberi cselekvésmód mintája szerint ala
kuit ki. A mozdulatlannak, statikusnak gondolt világkép nem is adott arra lehe
tőséget, hogy az emberi cselekvésmódot ne azonos, hanem analóg értelemben al
kalmazzak a természetre.

Amint az anyag passzív az ember, elsősorban a művész kezében, és az em
ber saját gondolata szerint alakítja, ugyanígy passzíva kozmosz is, és minden fo
lyamatban közvetlenül fel lehet ismerni Isten tevékenységét. így a teleológia egyér
telmű lett az emberileg elgondolt hasznossággal, mível a cél tárgya valamilyen for
mában mindig jó. Arisztotelésznél a cél az a jó, amelyet az ember el akar érni.
Ha a teleológia érvényesül a természetben, akkor a természet eseményei jók és
'hasznosak. Magától értetődő, hogyha a természetben érvényesülő teleológia antro
pomorf vonásokat tartalmaz, akkor a teleológiában megmutatkozó jóság is antro
pomorf jellegűvé lesz. A népszerűsítő megfogalmazások, sokszor nagyon is eről

tetett formában, törekedtek annak az ígazolására, hogy a természet eseményei
mennyire hasznosak, tehát célszerűele. Az általános emberi igénynek is ez felel
meg jobban. Elsősorban nem azt kérdezzük, hogy egy eseményt milyen ok hozott
létre, hanem azt, hogy mire jó; elsősorban nem akkor nyugszunk meg, ha tudjuk,
hogy egy esemény hogyan keletkezett, hanem ha meglátjuk, hogy az számunkra
hasznos. .

Az antropomorf vonások közé tartozik az is, hogy a teleológia segítségével a
természet teljesen racionálissá lett; a nem ismert hatóokokat könnyen lehetett a
teleológia fogalmával pótolni.

A teleológia ilyen jellegű fogalma könnyen érthető. De ugyanakkor két súlyos
tehertételt hordott magában, amely miatt az újkori világkép kialakulásakor tart
hatatlanná vált: éspedig a ptolemaioszi világképet, amelyre felépült és az antro-
pomorf vonásokat. j

3. A reneszánsz korától kezdve mindjobban összeomlott az antik világkép és
másfajta világkép kezdett kialakulni. Az új világképben az anyag természetéhez
már nemcsak a nyugalom tartozott, hanem a mozgás is, sőt a mozgás sokkal ter
mészetesebb állapota az anyagnak. Az anyagban van energia, 'amely meghatároz
za a természetben lejátszódó változásokat és folyamatokat. Az anyagvilág mindig
mélyebb ismerete arra mutatott rá, hogy a kozmoszt a belső energiák és a mecha
nika törvényei alapján kell megmagyarázni. Feleslegessé vált, hogy a mozgás meg
értésére külső mozgatót tételezzenek fel; de ezzel együtt megszűnt annak a lehető

sége is, hogy a külső mozgató saját eszméi és célja szerint irányítsa a természet
eseményeit.

A világban tapasztalható törvényszerűség, szabályszerűség mechanisztikus ma
gyarázatot nyert. Az anyag meghatározott erőkkel rendelkezik, amelyek kölcsö
nösen hatnak egymásra. Az égitestek csodálatosnak tűnő szabályszerű mozgása a
gravitáció törvényéből ered és a mechanika segítségével magyarázható. Nem szük
séges, hogy ezeket valaki előbb kigondolja. A helyzet éppen ennek a fordított ja:
a mechanika törvényeit ismeri fel az ernber és a matematika segítségével kifejezi.

Ugyanígy a jóság, a hasznosság fogalmának sem maradt hely. A természetben
meghatározott erők működnek, 1melyek szükségképpen érvényesülnek, függetlenül
attól, hogy az emberek számára hasznosak vagy károsak. Inkább arról van szó,
hogya törvények ismeretében mi tegyük számunkra hasznosabbá a 'természetet.

Nemcsak a természettudományos ismeretek előrehaladásá, hanem a gondolko
dásk1'itikai vizsgálata is megingatta a teleológia objektív értékét. A kritika - fő

leg Kant óta - arra mutatott rá, hogy sok a priori elem szerepel gondolkodásunk
ban és ezek eredményezik a gondolkodás antropomorf vonásait. Nem véletlen, hogy
éppen Kant tette a teleológiát kritika tárgyává és arra a következtetésre jutott,
hogy használhatatlan ~ogalom a metafizikai kérdések területén.

így a reneszánsszal meginduló új világképben és gondolkodásmódban a teleoló
gia mindjobban háttérbe szorult, sőt tudománytalan fogalommá lett.

Teilhard világképe

Teilhard a természettudományok embere volt. Gondolkodásmódjának ai alap
ját a természettudományokból merítette. Fenomenológiai módszerének éppen az az
alapja, hogy minden értelmezésnek a természettudományok egzakt eredményeiből

kell kiindulni. Mint paleontológus, az evolúció híve volt. Az evolúci6ta legvilágo-
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sabb igazságnak tekintette, amelyet akkor is el kell fogadnunk, ha megzavarja gon
dolkodásunkat. (4) Tette ezt abban az időben, amikor a közvélemény gondolkodása
még nem eszerint igazodott. A teológia az évszázados hagyománynak megfelelően

még a régi világkép alapján terjesztette elő tanítását. De még a Sorbonne filozó
fusai is - mínt írta - a Galileit megelőző univerzumban éltek. (5) És amint
Galilei személyében csapott össze a hagyományos (ptolemaioszi) és az új (koper
nikuszi) világkép közt fennálló feszültség, ugyanúgy Teilhard személyében jelent
meg a régi világkép és a, eVQlúcionizmus kö.zti ellentét. (6)

Teilhard világképének a jellegzetessége - témánk szempontjából - az evolú
ció. Az evolúció nemcsak az élő világ kialakulásában mutatkozik meg, hanem ér
vényesül az egész univerzumban is. A fejlődés így kozmikus dimenziót nyer. Ezért
sajátos értelemben nem "kozmológiá"-ról, hanem "kozmogenezis"-ről kell beszél
nünk. A fejlődés több, mint a mechanika törvényei szerinti alakulás, minőségi

különbséget jelent. Mégsem idegen az anyag természetétől, hanem az anyaghaz
hozzátartozik. Ezért az evolúció törvénye önmagában még nem utal külső ható
okra, hanem az anyag természetének egy másik oldalát mutatja meg, az "anyag
belsejét". (7)

A fejlődés még nem fejeződött be, hanem folytatódik tovább. Éppen most va
gyunk annak a fánúi, hogy szinte észrevétlenül halad/ előre a fejlődés az ember-
ben. a "noogenezis" felé. ~

Az anyagvilágnak tehát történelme van. Ezért törvényeit csak akkor ismerhet
jük fel igazán, ha visszanyúlunk a múltba, a kezdetig, amennyire csak lehet, és
egyben előre tekintünk a jövőbe, amennyire csak megtehetjük.

Teilhard .teleológiája

1. Az evolúció tényének az értelmezése is szükségképpen elénk állítja a kér
dést: a véletlen alapján történik-e az evolúció, vagy lehet benne tervszerűséget is
látnunk?

Teilhard nem tudja elfogadni az evolúciónak tisztán csak kauzális értelmezé
sét, amely a mechanisztikus szemlélet következménye. A' kauzális beállítottság el
fogadja az evolúció tényét; az egyes fokozatok között (élettelen-élő; állati-emberi
lét) minőségí különbséget állít. De arra a kérdésre, hogy mi hozza létre az ala
csonyabb rendűből a magasabb rendűt. a véletlen esetek szerenesés alakulására
hivatkozik, (8)

Teilhard tudománytalannak tekinti, hogy a véletlennek ilyen nagy szerep jus
son a fejlődésben. Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az univerzum
több évmilliárdos története folyamán nem juthatott volna el a fejlődés mai állapo
tánoz, az emberhez. Ezért a teleologikus magyarázat felé fordul. De nála a teleoló
gia már új tartalommal jelenik meg.

2. Melyek Teilhard teleológiájának lényeges vonásai?
Teilhard-nál is ugyanaz az alapprobléma szerepel, amely- évszázadokon ke

resztül foglalkoztatta az emberi gondolkodást, még a régi világkép ismeretében
is: az egység és a rendezettség problémája. Alapvető kérdés Teilhard-nál is az egy
ség és sokaság antínómíáia. Az egység keresése és megmagyarázása folyton vissza
térő problematikája. Ez a kérdés húzódik végig fő művében, Az emberi jelenség
ben (La Phénomene humain), de a többi írásában is. Az egység azonban nála új
dimenziót nyer. Az egységet nemcsak keresztmetszetben látja meg, amint ez az an
tik világkép és a közvetlen tapasztalás alapján szerepelt, hanem hosszmetszetben is:
az univerzum egységes történelmet alkot, amelyben a megelőző eseményeknek szük
ségszerű szerepük van a következő események kialakulásához. Az univerzum tör
ténete' nem egymástól izolált és összefüggés nélküli események halmaza, hanem
az események szerves egységet képeznek a kezdettől egészen a végéig.

Az egység felismeréséből ered az az igénye, hogy az anyagról szóló tudomá
nyoknak nem szabad egymástól elkülönülníök. Az anyag törvényeihez nemcsak
az tartozik, amivel a fizika foglalkozik; az élet nem járulékos jelenség az anyag
világban, hanem a fejlődéssel együtt az anyag törvényéhez tartozik. Szükséges,
hogy ezt a tényt a természettudományok is figyelembe vegyék, és a fizika, biológia,
asztronómia egységes tudománnyá legyen a kozmosz megértésében.

Teilhard a természettudományok alapján látja meg az egységet, amelyet az
anyagvilág egyik legjellegzetesebb tulajdonságának tekint. Azokat a jelenségeket,
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amelyek az egységet fejezik ki, úgy véli, hogy nyomatékosan is ki kell emelnie és
nagy kezdőbetűvel írja.

Az egység felismeréséhez kapcsolódik a rend felismerése is. Ez egyet jelent az
evolúcióval. Az evolúcióban az univerzum egységes tervet valósít meg, amely szük
ségképpen alakul ki. A komplexitás törvénye szerint az elemi részektől kezdve az
atomokon. vegyületeken keresztül fejlődik az anyagvilág az élőig és az emberig;
a kozrnogenezis biogenezissé és noogenezíssé lesz.

3. Teilhard meglátása nem apriorisztikus elemeken nyugszik. A véletlen sze
repét nem azért utasítja vissza, mert a priori elgondolásával az nem volt össze
egyeztethető, hanem a paleontológus szemével természettudományosan igazolja.
Ebben az igazolásban - meglátásom szerint - két alapvetŐ bizonyítékra támasz
kodik.

Az első és a lényegesebb: a természet eseményei a statisztikailag kisebb való
színűség felé haladnak. Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az ese
mények egymásutánjában - legalábbis nagyobbrészt - a nagyobb valószínűség

nek kellene érvényesülni. Viszont minél jobban előre halad a természet a fejlő

dés folyamán, annál inkább a kisebb valószínűség realizálódik. Véleménye szerint
ez az anyag belső törvényére utal, az "anyag bensejét" mutatja meg. Szemben áll
az entrópia törvényével, amely az anyag "külső" természetét mutatja, és amely
ben a nagyobb valószínűség érvényesül. (9)

A másik törvény az események visszafm'díthatatlanságának a törvénye (írre
versibilitas). Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az események vissza
fordíthatók is lehetnének. Évmilliárdokra visszatekintve nem azt tapasztaljuk,
hogy megakadt volna valamikor is a fejlődés, vagy éppen visszafelé fordult volna.
Az evolúció úgy jelenik meg, mínt valami hatalmas életerő, amely "tapogatózva",
ugyan, de mindig keresi az új lehetőségeket, hogy elérkezzen az emberig és kiala
kuljon. a nooszféra. (10)

4. Ennek megfelelően Teilhard gondolatvilágában így alakul a teleológia fogal
ma. Kiindulópontja: a kozmoszban, az evolúcióban nem a véletlen az uralkodó tör
vény. Ez a teleológia fogalmának negatív oldala.

Pozitív értelemben: az uníverzum. belső irányítottsággal rendelkezik. Az ese
mények a belső törvényszerűségek alapján úgy jönnek létre, hogy a fejlődés meg
határozott szakaszát eredményezzék. Abban a többletben. amelyet a fejlődés egyes
fokozatai létrehoznak, a megelőző események értelmét, célját lehet felismerni. Er
re a többletre szükségképpen, tévedhetetlenül irányulnak a természet eseményei.
Belső irányultság jellemzi az anyagót. A cél nem a célszerű emberi cselekvések
formájában jelenik meg, ahol először a cél van jelen és ezt követi a tevékeny
ség; ilyen értelemben a cél az eseményeken kívül van. Magukban az események
ben, az evolúcióban van az az il'ányultság, amely előre meghatározott eseménye
ket hoz létre. Ennek megfelelőert az emberi tevékenységben megmutatkozó célsze
rűség és a természetben fellelhető tervszerűség nem azonos, hanem analóg tartal
mú.

Teilhard szerint a természetben megnyilatkozó egység feltételez valamilyen
egységesitő pl'incipiumot. Egymástól izolált egyedek nem tudják megmagyarázni az
egész univerzumban, keresztmetszetben és hosszmetszetben fennálló egységes tör
ténést. Ez az egységesítő principium az Omega-pont. Feléje irányul az egész koz
rnogenezis, benne éri el az evolúció értelmét és célját. Az Omega-pont különbözik
az univerzumtól és a szerétet vonzásával irányítja az evolúciót. Ugyanakkor di
namikusan jelen van az anyagban, irányítva annak fejlődé_sét. Az Omega-pont ér
telmezése azt mutatja, hogy az anyag a teleológia aktív principiuma. Bár a teleoló
giát a célszerű emberi cselekvések mintájára gondoljuk el, az anyagvilágra való
alkalmazása Teilhard értelmezésében analóg jelentésű.

Megjegyzések Teilhard teleológiájához

1. Teilhard rendszere lényegében teleologikus jellegű. De a teleológia fogalmi
tartalma nála belső fejlődést mutat. Az emberi gondolkodás régi problematikájá
val foglalkozik, ha erre kifejezetten nem is utal. A természettudományok alapján
mutat arra rá, hogy a természet sokkal árnyaltabb, semhogy egyetlen alapelvből

kiindulva lehetne értelmezni. A régi filozófia ezt úgy fejezte ki, hogy a valóság
nem egyszerű, hanem összetett; a mai gondolkodás pedig dialektikus feszültséget
lát meg a folyton alakuló valóságban. Ez az összetettség, dialektikus feszültség
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mutatkozik meg Teilhard-nál, amikor az anyag "külső" és "belső" természetéről;

a radiális és tangenciális energiáról beszél. Ennek a feszültségnek a felfedezése
adott lehetőséget arra, hogy saiátos, új világképet alkosson, amelyben a teleoló-
gia is új tartalmat nyert. -

A közfelfogásban a teleológia általában a hagyományos, tehát antropomorf fel
fogás szerint szerepel, Akik Teilhard teleológiájában nehézséget látnak, legtöbbször
ezt a hagyományos fogalmat utasítják el, holott Teilhard-nál a teleológiának már
nem ez a tartalma. Ha nem tévedek, Tordai Zádor ebből a szempontból nem ért
egyet Teilhard teleologikus beállítottságával és ellentmondást lát Teilhard rend
szerében. (11) Ilyen alapon utasítja el Kahane is Teilhard teleológiáját. (12)

2. Teilhard paleontológus volt. Igazi bizonyítékait a paleontológiából veszi.
Itt hivatkozhatom még egyargumentumra, amely felfogását erősíti. Az élő világ
ban, vagy amint mondani szokták, a természet háztartásában egyensúly van. Az
élő világ egyes fajainak, egyedeinek egymástól eltérő, sőt ellentétes tulajdonságai
vannak, és a természet egyensúlyát a létért való küzdelem tartja fenn. Minden
egyes egyed a maga önálló és egyéni érdekét szolgálja, és éppen ezzel szolgálja az
egész élő világ egyensúlyát, illetve a fejlődés lehetőségét.

3. Teilhard a fejlődésben meglátott törvényszerűség alapján következtet a jö
vőre is. Következtetésének az alapja, hogy a fejlődés az emberért van, az ember
ben éri el tetőpontját. A fejlődés törvényét felismerve, az embernek most már tu
datosan is szolgálnia kell a fejlődés célját, a noogenezist, illetve keresztény érte
lemben a Chrístogenezist,

Következtetése nyilvánvalóan a teleológíára támaszkodik. Ehhez azonban egy
kritikai megjegyzést kell .füznörn. A múltba tekintve felfedezz ük természettudo
mányos alapon a fejlődés törvényét. A fejlődéssel kapcsolatban azt látjuk, hogy
meghatározott és megfogalmazható törvények szerint történik, de ez előre az elő

ző eseményekből nem következtethető ki. Az első élő sejt megjelenéséből még nem
lehetett volna arra következtetni, hogy ez a fejlődés az embert, a tudatos reflexió
[elenségét is létrehozza. (13) ,/

Tisztán természettudományos alapon épp ezért nem lehet biztosan előrete

kínterű. A fejlődés a természet törvénye, de hogy ez még milyen lehetőségeket rejt
magában, előre nem lehet megmondani. Egy szeval sem akarom azt állítani, hogy a
fejlődés menete túlmutat az emberen; mindössze arra akarok rámutatni, hogy ter
mészettudományos ismereteink alapján a fejlődés konkrét menetét a múlt törvé
nyeiből előre nem lehet teljesen kikövetkeztetni.

Ha természettudományos principiumokra hivatkozom, ide kívánkozik keresztény
szempontból is egy megjegyzésem. Ez már nem természettudomány, hanem teoló
gia. A fejlődésben a természet háztartásának az egyensúlyát éppen az biztosítja,
hogy az egyes egyedek a maguk feladatát látják el; ezeknek a feladatoknak az
összessége viszi előre a fejlőd-ést. A Christogenezis szempontjából is lehet hasonlót
mondani: az egyes keresztény ember a maga egyéni hivatását teljesíti; ezzel tel
jesíti a Christogenezis folyamatát, anélkül hogy annak az egész jövőjét előre látná.
Hisz a célhoz való eljutás, a fejlődés teljes tartalma az egyház egységesítő és él
tető végső principiumától, a Szeritlélektől ered.

Jegyzetek: i. vö. Albert Dondeyne: Die Existenz Gottes, in J. de Bivort de la Saudée-J.

Hüttenbügel : Gott, Mensch, Universum. 1964. Köln, 69 kk. - 2. Eth. Nic. I. - Vö. H. Mayer:

Abendliindische Weltanschauungt. 1953. Paderborn, I. 218 kk. - 3. Sum. Theol. I. 15. 1. 4.
La Vison du passé, Oeuvres de P. Teilhard de Chardin, Seuil III. 185. - 5. 1953. április ll-i
leveléből. Id. A. Gasztonyi: Der Mensch und die Evolution. 1968. München, 23. - 6. Vö. N. M.

Wildi.ers: Teilhard de Chardin et la théologíe catholíque, in A. Szekeres: Le Christ cosmique

de Teilhard de Chardin, 1969. Paris, 154 kk. - 7. Teilhard de Chardin : Az emberi jelenség.
1968. Washington, 44 kk. - 8. Vö. A. GosztonyI, l. m. 27 kk. - 9. Vö. A. Gosztonyi, i. m , 41

kk. -la. A. Gosztonyi, i. m. 161 kk. -ll. Tordai Zádor: Pierre Teilhard de Chardin, in Márkus

Tordai : Irányzatok a mai polgári filozófiában. 1964. Bp., 234 kk. - 12. Kahane-Garaudy: Teilhard
de Chardin. Ford. Gellért György. 1967. Bp. - 13. Vö. R. J. Nogar : Science de I'évotutíon,
(Traduit de l'anglais par L. J. Colette) 1965. oasterman, 257 kk.
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.LUKÁCS JOZSEl

"TEREMTŐ EGYESÜLÉS"
A teilhard-i "union créatrice" és a történelem tendenciája

A "teremtő egyesülés" ("union créatrice") teilhardi eszméje ősi gyökerekból
táplálkozik. Hogy mást ne mondjunk: a szintézis felé tartó, kaotikus széttagolt
ságából míndjobban egységgé szerveződő kozmosz gondolata s ennek az egyesü
lésnek az igénye, vágya - ott lüktet már a preszokratikus görög filozófiában, és
felbukkan a görög vallási fejlődés plebejus ihletésű rétegeiben.

"Sic Deus dilexit mundum" - ez a Milieu di7Jin mottója: a keresztény szeretet
által mind egységesebbé váló kozmosz gondolatának aforisztikus előlegezése. De
tudjuk, hogy már a Dionüszosz-rnítoszban jelen van az erósz elve, amelynek
segítségével az isten szetszaggatott teste ismét egységgé válik, miként eggyé vál
nak Dionüszosszal az emberek is, akik az ő halálából születtek, s a vele való
kultikus egyesülésben születnek újjá. Az istennel való misztikus egyesülés, az unio
mistica és a szetszaggatott világ újbóli egyesülésére való igény már itt is együtt
jelen van. S talán nem lesz túl merész következtetés, ha az eszkhatón, a végső

határ túllépésének e vágyában felismerni véljük a halvány csfráját annak az el
idegenülés okozta földi határok és korlátok kiküszöbölésére irányuló reális tö
rekvésnek, amely egy új, harmonikusabb, emberibb közösség kiküzdésére irányul.
(Ne feledjük: az "eszkhaton" eredetileg birtokhatárt jelentett ...)

"Egyesíteni az erőszakkal szétszakítottat" - mindenekelőtt a törzs, a nemzet
ség, a polisz hajdani (gyakran persze csak retrospektíve idealizált és képzelt)
gazdagságí és társadalmi egységét: így értelmezte az orfikus hagyomány az ereszt,
és tudjuk, hogy egyes népi-orfikus hatások mílyen szerepet játszottak a görög
tragédia létrejöttében s ezen túl: a görög demokrácia fénykorának eszmei előké

szítésében.
Tegyük míndjárt hozzá: ez az erósz az orfikusoknál nemcsak vallási-politikai

elv, és nemcsak az egyéni üdvösséget biztosító principium, de kozmikus mozgató
erő is. Ök ketten: Khrónosz, az idő és Erósz, a szeretet állnak a világfolyamat kez
detén, ők hajtják előre legalábbis e természetfeletti világot az egyesülés útján:

'. minden, még az istenek is csak nekik köszönhetik létüket, egvesülésüket, de épp
úgy metamorfózisaikat is - s mindez - azt mondhatnánk - egyfajta teremtő

egyesülés útján megy végbe.
A Teilhard-ot olvasó vallástörténésznek a teremtő egyesülés belső hajtóereje,

-az "amour-énergie" tehát ismerős fogalom ("L'affinité de I'őtre pour l'étre" - írja
róla Teilhard, aki egyébként szintén nem korlátozza érvényét a biológiai valóság
ra, hanem a szervezett anyag formálódásának valamennyi fokán elismeri azt. Vö.
Le Phénomene Humain, Ed. Seuil, 293-94 old.).

S az a Iilozófiatörténésznek is, hiszen ez az elv a hellén vallási fejlődésből ki
bontakozva, hamarosan filozófiai formát is öltött. Az egységes szétesése sok rész
re, s aztán a sokféle egyesülésének leírása már a korai ión természetfilozófiá
ban jelentkezik. Mi más Empedoklész phyliája, szeretet-elve, mint egyfajta integ
ráló "radiális" energia, amely a "tangenciális" tendenciákkal, a neikosz-szal (ví
.szály, gyűlölet) ellentétben az egyesülés irányában mozgatja a dolgokat? Mi más
ez, mint a dionüszoszi-orfikus erósz profán és racionális megjelenítése? (Nem is
szólunk itt Prótagoraszról és a démokritoszi atom-filozófiáról; ezek - tudjuk 
az emberiség reális és progresszív fejlődésének első., összefüggő elképzeléseit, hagy
ták ránk.)

Természetesen nem gondoljuk, hogy a gondolat csak a hellén fejlődés saját
ja volna, s nem vonjuk kétségbe, hogy - úgyszólván párhuzamosan ezzel - ~
zsidó vallási hagyományban is jelentkezett. Az istennel kötött szövetség, a bent'
eszméjében csíraformában már jelen van legalább. egy nép egységének vallási sí
kon való realízációja, a szétbomlás visszafordításának vágya és reménye. Tudjuk
azt is, hogy a kereszténység üdvtörténeti síkon kiteljesítette ezt a reményt minden
-ember számára, és a Krisztus misztikus testében való egyesülést az egész emberiség,
sőt bizonyos értelemben az egész kozmikus történés tengelyévé téve, rögzítette
.azt a felfogást, amelyhez Teilhard is kapcsolódott.
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Ez az egyesülés Teilhard-nál persze nem racionális, hanem misztikus kapcso
lat. "Fölösleges volna most új nevet keresnünk, hogy jellemezzük ennek a szeros
kapcsolatnak mindenekfölött kimagasló természetét, amelynek hatására összehan
goltan, végsőkig feszített iramban szerveződik minden, ami csak leghajlékonyabb
az emberi változatokban és ami rendíthetetlenül követelő erejű a szerves fölépü
lésben. Nevezzük hát úgy, ahogy míndig , is neveztük: mísztíkus kapcsolatnak"
(Milieu divin). Ahogy azonban a misztika a középkorban dialektikus tartalmak
hordozója lehetett, mutatis mutandis ez történik Teilhard-nál is, aki egyébként a
misztika terminusaiban a modern természettudomány (elsősorban persze a bioló
gia, paleontológia, antropológia) eredményeit próbálja általánosítani. A keresztény
misztika és a fejlődésgondolat ellentétét csak a polgári materializmus láthatta ab
szolútnak.

Itt azonban - bizonyos végső világnézeti kérdésekről nem szólva - három
fontos megszorítást kell tennünk.

Először: a kereszténység a fejlődés, az egyesülés eszméjét csaknem két évezre
den át az üdvtörténet síkján fogalmazta meg, a görögök azonban 5-600 évvel Krisz
tus előtt már filozófiai és tudományos síkon is beszéltek róla. Nem tarthatök ko
molyan azok az elterjedt teorémák, amelyek szerint a görög történeti gondolkodás
csak az ázsiai viszonyokra oly jellemző körforgás eszméjét ismerte volna.

Másodszor: magán a kereszténységen belül egészen a legútóbbí időkig erős

ellenállás nyilvánult meg a teremtő egyesülés, a fejlődés eszméjének elfogadásá
val szemben. A kereszténység konstantinúszi korszakát egészében a statikus ter
mészet- és történelemszemlélet uralma karaktcrizálja. Századunk kezdetéig 
egyes egyházatyáktól eltekintve - csak a mísztíka és az eretnekség bizonyos irány
zataiban bukkan fel az immanens világ teremtő változásának dinamikus eszméje.
A skolasztika lényegében az ordo naturalis istenalkotta rendjének megértésére és
annak emberileg lehetséges rekonstrukciójára irányult. A biogenezis és antropo
genezis modern, tudományos felfogásának elismeréséhez csupán néhány évtizede
közeledik a kereszténység.

Harmadszor: a magunk részéről egyetértünk Teilhard felfogásúnak evolúciós
magjával. Úgy érezzük azonban, nem jogosult az általunk megfigyelhető fejlődés

ből a kozmosz univerzális fejlődésére és egyetemesen tökéletessé válására extra
polálni. ("A világ minden eleme, bármilyen is, hic et nunc - itt és most csak
kúpként áll fenn - írja Teilhard -, amelynek alkotóvonalai az őket vonzó Isten
ben futnak össze [- az egyéni tökéletességük végső fokán az őket összefogó világ
egyetemes tökéletességének pontján]" Milieu divin).

Ma már nyilvánvaló előttünk, hogy a bolygórendszerek, valamint a galaxisok
és metagalaxísok világában a fejlődés végső foka, Omega-pontja egyben kezdet,
alfa-pont is, hogy e rendszerek maguk is progresszív és retrográd folyamatokon
mennek át, konvergencíájuk dívergenciába, felbomlásba csap át, és újbóli fejlődé

sük feltételei, módja, üteme lényegesen különbözik elődeik sorsától. A kozmosz
céltrányítottságának tétele számunkra már csak ezért sem elfogadható.

Annál fontosabb viszont, hogyaláhúzzuk azt az elvet, hogy a szó mélyebb
értelmében vett alkotó-teremtő mozzanatnak, a régivel szemben az új elem ér
vényre juttatásának az emberi történelemben - Teilhard-hoz némiképpen ha
sonlóan - rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk. Úgy érezzük, Teilhard számá
ra is nyilvánvaló volt, hogy az örök emberi lényegek metafizikáját a történelmi
fejlődés egyre inkább tarthatatlanná teszi. Az ember lényege éppen önmaga -tár
sadalrní-történelmi túlhaladásában van. Jelene maga sem más, mint megőrlzve

megszüntetett múlt, jövője nem más, mint meghaladott jelen. Ebben a folyamat
ban a meghatározott viszonyokból kiinduló ember saját sorsának igazi démiurgo
sza, létének igazi újjáteremtője, az ellentéteken át is érvényesülő egyesülés igazi
hordozója. A marxista számára mindenekelőtt a külső valóságot átformáló mun
kában, minden emberi tevékenység előfeltétölében és bázisában tárul fel ez a
külső világot és magát az embert újjáteremtő alkotó jelleg. Ugyanezt fejezi ki a
maga terminusaiban Teilhard is: "Munkánk főleg a mindennapi kenyér megszer
zése eszközének látszik. De végleges hatása jóval messzebbre ér el: a munka ál
tal fejlesztjük ki önmagunkat, akik egyesülünk Istennel" (Milieu divin).

Figyelemre méltó a kétféle megközelítés rokonsága: Teilhard, éppúgy, mint
Marx, sokkal többet lát a munkában a létfenntartás eszközénél. az ember lényegi
erői hordozóját és kifejlesztőjét ismeri fel benne, amelynek révén az ember "transz-
cendálja", túlhaladja mai önmagát.
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Itt mégis hangsúlyoznunk kell azt is, hogya munka újat-teremtő jellege (kü
lőnösen a fizikai munkáé) az elidegenülés bizonyos körülményei közt nagyon is
elhalványulhat; relatívizálódhat, Marx részletesen elemezte a kapitalizmusnak azt
az állapotát, amelyben az ember csak munkáján kívül van önmagánál, munkájá
ban önmagán kívül van, ahol tehát alkotó-teremtő potenciái sem fejlődhetnek. S
ugyanő volt az, aki kimutatta, hogy a munka fejlődése olykor éppen nem az em
beriség egyesűlése, hanem megoszlása irányában hat, társadalmi és nemzeti konf
liktusok forrásává válik.

Ez a probléma természetesen Teilhardot is foglalkoztatta, abban az értelem
ben is, hogy kereste a megoszlás túlhaladásának lehetőséget. Mondani sem kell:
törekvéseivel rokonszenvezünk. még ha felfogását, a végső harmónia abszolút vol
tát és célját (az Istennel való egyesülést) illetően nem is tudjuk osztani. Élesen
el szeretnénk határolni álláspontunkat azoktól, akik világunk ellentmondásos vol
tából az emberi "rossz", a bűn leküzdhetetlenségére következtetnek. De nem oszt
juk az optimizmus abszolutizálását sem: nem látunk alapot arra, hogy a jövőt

(bármily távoli jövőt) problémáktól. nehézségektől, ellentmondásoktól meatesnek
képzeljük el, míntegy az eszkatológia "istenországának" földi másaként. Valljuk,
hogy az osztálytársadalom viszonyait túlhaladó modern osztálynélküli társadalom,
a kommunizmus, a fejlődés új távlatait hozza, de ezt nem a mozgás végpontjaként,
hanem az emberiség igazi történelmének kezdeteként fogjuk fel. Itt a munka fej
lődése csakúgy ellentmondásokat szül, mint a korábbi folyamatban, de itt ezek fel
ismerhetők és megoldhatók, mielőtt kataklizmákhoz vezetnének.

Látható, hogy a szocializáció teilhard-i tendenciáját illetően ismét fontos egye
zések mutatkoznak. Teilhard gondolatát azonban két lényeges ponton ki kell egé
szítenünk. Vizsgálatra szorul először is az, hogy milyen valóságos társadalmi aka
dályok állnak "a szétszakított világ újjáegyesítése" előtt, akadályok, amelyek le
küzdése napjainkban egy reálisan megvalósítható szociális "harmónia" legfőbb fel
tétele; Másrészt le kell szögeznünk azt a nézetünket. hogy noha az egyesülés me
netében az előbbi feltételek biztosítása fordulópontot jelent, az egység ezen túl
is ellentétek egysége marad, mert csak az maradhat.

A teremtő egyesülés valódi tartalma számunkra az ember alkotó potenciálnak
gyarapodása és kibontakozása, más szóval: az emberi szabadság tényleges· növe
kedése. Talán felesleges is már hozzátennünk, hogy ez a növekedés végtelenü! vál
tozatos formák közt s rendkívül egyenlőtlen módon megy végbe, s ez az egyenlőt

lenség nyilvánul meg abban is, hogy egyes országok a másutt elért eredményekre
támaszkodva egész fejlődési szakaszokat átugorhatnak.

Nem tagadjuk az emberi haladás "tengelyének" abszolút voltát, más szóval:
harigsúlyozzuk, azt, hogy a "teremtés" nem egyszeri aktus, csakis az emberi tör
ténelem folytonos önátalakításában, állandó progressziójában van jelen. De fel kell
hívnunk a figyelmet arra, hogy ez az abszolútum csakis relatív szakaszokon. ki
térőkon, visszaeséseken és előreugrásokon át érvényesül, hogy tehát valamiféle
abszolút, végső cél által irányított, lineáris-teleologikus mozgásról itt sem beszél
hetünk. Ennek okai közt nem utolsósorban azt kell kiemelnünk, hogy a történe
lem objektív f~lődése szubjektív emberi döntéseken és cselekvéseken keresztül
realizálódik, hogy az objektív fejlődési tendencia az emberiség eddigi története,
"előtörténete" során divergens szubjektív cselekvések eredője volt. (Teilhard haj
lik arra, hogy ennek inkább a fordítottját emelje ki: "Amikor úgy látszik, hogy
legközvetlenebbül és leginkább erőteljesen cselekszünk, akkor is részben visznek
bennünket azok a dolgok, amelyeket hatalmunkban tartani vélünk" Mil~eu divin).

Mondani sem kell, mindez cseppet sem csökkenti a jövendő fejlődésbe vetett
bizalmunkat; de rendkívüli módon megnöveli felelősségünket s azokra a konkrét
feladatokra irányítja figyelmünket, amelyek tekintetbe vétele nélkül sem az em
beriség egységének, sem alkotó-teremtő energiáinak fejlődését nem volnánk ké
pesek valóban előmozdítani. Szeretnénk a magunk részéről e felelősség jegyében
fokozott nyomatékot adni Teilhard szavainak: "Ebben az egyesülésben a lélek nem
áll meg élvezni, nem is veszti szeme elől cselekvése anyagi célját. Teremtő törek
véssel egyesülve munkálkodik" (Milieu divin).
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'TORDAI ZADOR .

Miért érdekli Önt mint marxistát
Teilhard de Chardin?

Sokszor és sokan kérdezték ezt tőlem - marxisták is, keresztények is. Én sok
féleképpen válaszoltam. Hangulat és helyzet szerint, de főképpen attól függően,'

hogy aki kérdezett, ki volt. Mert mindenki egy kicsit mást értett a kérdésen. Más
hová tették a kérdés súlyát, más-más szóra.

Mert lehet a kérdés kulcsa a marxista fogalma. Ilyenkor a kérdésben előítélet

szólal meg - és függetlenül, hogy marxista vagy keresztény az illető - előíté

let, míszerint marxistát csak a marxizmus érdekelheti. A keresztények gyakran
nem tudják (egyes ;,marxisták" pedig nem akarják) érteni, hogy akit - úgymond

csak a marxizmus érdekel, ezt valójában ez érdekli legkevésbé.
Lehet a kulcs az érdekli ige. Márcsak azért is, mert többféle dolgot jelenthet.
Egy sajátos (többé-kevésbé dualista) racionalizmus nevében gyakran feled

jük, hogy sok minden van az értelmen kívül - mellette, mögötte és így tovább -,
.amí azért még nem értelemellenes. vagy ahogy mondani szokás, irracionális. Ér
zelmi színeződések is vannak, és pusztán értelmi szinten maradni nehezen lehet
-, más ha valakivel nemcsak egyszer foglalkozunk. Ha ismételten hosszabb időn

át tesszük ezt, valamilyen "vonzalom" miridig kialakul. Lehet ez többféle: lehet
valamilyen rokonszenv, de lehet ellenszenv is. Egy kicsit irányítja ez a "foglal
kozást" - nélküle biztosan abbahagynők.

Az ilyen érzelmi "ellenpontozást" nehéz - jellegénél fogva - meghatároz
ni és magyarázni. Legtöbbször magunk sem tudjuk, hogyan született és miből áll.
Inkább csak sejtjük.

Teilhard de Chardinnál engem leginkább talán az ragadott meg, ahogyan a
hit és a tudás dilemmáját vállalta. Ahogyan megpróbálta legyőzni, végigküzdve
szellemi küzdelmét: nem az egyik "féllel", hanem a konfliktussal szállva harcba.
Hogy hű maradhasson önmagához, hogy vállalhassa magát egészében és egészen.

Talán az a szerelmes színesség, amellyel a világot, az anyagót szerette. A ma
ga módján tette ezt: megazentelve - mint a hostiát: transzszubsztanciálva. Ezért
is, és mégis: ragyogóbb szívvel szerette az anyaget sok spekulatív materialistá
nál. Ésszel is, de talán inkább testi valóban. A világ himnusza; Ima a világhoz;
Az anyag szívében: fogalmak és képek, melyek tőle származnak. Örömteli szere
tete anyagnak és világnak és ilyen szeretete az embernek: nem puszta hittételek
ezek nála és nem frázisok.

Az emberség elemi dolga tisztelni a másképpen gondolkodó, szóló és látó
-embert. Azt akiben érezni az emberséget. És gyakran közelebb vannak hozzánk
ezek, mint a velünk egyképpen gondolkodók, de akikből hiányzik az emberi. Vagy
lehet, hogy csak szavak szerint beszélnek hasonlóképpen velünk?

Valakivel foglalkozni: elemi feltétel a megértés kísérlete. De megérteni: saját
-elveink szerint, semmit fel nem adva - egyszóval kompromisszum és hazugság
nélkül. Megérteni: elvi dolog ez, eszmei és értelmi, s ezért éppen az utóbbié a
fő szólam.

így van aztán, hogy a válasz igazából mégis valahol az értelem szintjén fogal
mazódik meg, a tartalmak alapján. Az értelmi válasz pedig sokféle lehet és sok
.rétű kell legyen. Mert egy gondolatnak van történelmi jelentősége és keresünk
benne olyant is, ami számunkra is igaz lehet, hogy saját világunkba - változ
tatva - beépíthessük. Másnál is a magunk kérdéseire keressük a választ, vagy
helyesebben, legalább szikrát, amely a magunk válaszadását segítheti elő.

I.

A kereszténység válságban van, és ez száz éve van így: meglehetősen ismert
és elismert tény. Ha azt mondom, hogy a kereszténység világi és evilági formái mé
lyülő válságban vannak, akkor ezzel a fogalmazással a keresztények jó része is

.egyetért. Száz éve: többnyire. Darwin nevére szokás hivatkozni. Jelölve ezzel a

:586



modern tudomány eredményei és a hittételek közötti ellentmondást. S ez igaz is,
csakhogy jóval többről van szó és más dolgokról is - a tudományhoz való vi
szony csak az egyik kérdés. Másodikként szokás említeni a haladó gondolkozáshoz
ésa társadalmi változásokhoz való viszonyt. És az, első esetében a tudományos
eredmények semmibevevésével vádolják a kereszténységet, a második esetben in
kább a régi és megmerevedett struktúrákhoz való ragaszkodással, a kor prob
lémái iránti érzéketlenséggel vagy éppen társadalmi reakcióval. Hogy amikor az
egyház a világhoz akar alkalmazkodni, akkor egy múlófélben lévő, már elítélt vi
lághoz akar idomulni. Olyanhoz, amely felett eljárt az idő, amely mindent tagad,
ami pedig morális és emberi érték volt a kezdeti keresztényi tanításokban.

Van más is. A modern európai ember egész élete és gondolkodásmódja vala
hogy más pályákori mozog, mint a hivatalos kereszténység gondolatvilága. Ennek
pedig nem kicsi a jelentősége, hiszen ez adja az emberi hátteret és keretet a
többi dolog számára, ez mélyíti és szilárdítja a konfliktust - teszi, hogy az ellen
tét ne csak gondolati legyen, hanem életbeli is: átélt konfliktus. Aztán meg vala
mi történt a kereszténység funkciója körül is, igencsak jelentős dolog. A konzer
vatív magatartás gyakran visszaálmodása egy kornak, amelyben ez a társadalmi
szerep még érintetlenül teljes volt, és így a kereszténység még eleven tudott lenni':
hitben és eleven az életben.

Marx mondotta a vallásról, hogy képzeletbeli közösség, És a középkorban ez
volt az ilyen közösségak egyetemes formája. Egy stabil világ stabil világlátása,
amely ezért állandó és hatékony lehetett, és csak ritkán kellett vívódnia az új
dolgokhoz való alkalmazkodással. Dirnenziója volt az emberi létnek. És éppen ez
nem látszik már. Nem mintha ez a jelleg teljesen megszűnt volna. Inkább arról
van szó, hogy ma már I nem ez az egyetemes forma - helyét a polgári világban
• nemzet foglalta el, s lett a jellegzetes' képzeletbeli közösség. A szekularizáció
csendesen mélyülő folyamatának egyik lényegi oka ez.

Több okra is hivatkoztam, melyek mind megrendítették a keresztény világ
statuturnát.

Száz év válságfolyamata valahogy, e vonalak mentén bontakozott ki és ala
kult. Eszerint formálódtak a polarizácíók és bontakoztak ki a válság konkrét for
mái. És tették ezt változó módon, mert az emberek a konfliktusokat sokfélekép
pen érzékelték és eltérő módon élték át. Megoldást keresni is sokféle módon pró
báltak. .JÓl mutatja ezt a reformkísérletek története. Legalábbis, ha figyelem
be vesszük, hogy az utolsóként említett ok igencsak általános volt, és ezért in
kább a többi által érvényesült, az azokhoz kapcsolódó kereséseket erősítette.

Tudott dolog, hogyareformkísérletek a századforduló óta növekvő jelentő

séggel követik egymást. Az elsők még félénkek és általánosan elmosódottak voltak,
fogantatásuk inkább teológiai volt. Hamar legyőzte őket a hivatalos kereszténység,
mint az igaz hit dogmáttól való elhajlásokat. Sőt ebben a konfrontációban még
éppen a dogmavilág szilárdult meg, a dogmatikus szellem. Persze ez semmiben
sem gyengítette az újabb kísérleteket, az ujabb reformokat és revíziókat. Éppen el
lenkezőleg. És folytatásként inkább filozófiai irányzatok születtek: a szernélyíség,
az életmód és az értékek kérdései körül. Igy a reformok alapja is világosabb lett
és konkrétebb egyben. Csakhogy ezek a kísérletek is kifulladtak, vagy megtértek
• dogmavilág konzervativizmusába. De bukott voltukban is előkészítéssé lettek.
Csíráztak társadalmi törekvések is, de itt volt a legerősebb az ellenállás, és ezért
alig realizálódhattak, mozgásterük minímálís volt. Túlságosan közvetlenül érin
tették a hivatalos katolicizmus társadalmi kötődéseit és érdekkapcsolódásait.

A tudomány kérdései? Ehhez mintha senki sem mert volna nyúlni. Míntha
mindenki elfogadta volna Marx ama megállapítását - ezt a kissé felvilágosító
szellemű gondolatot -r-, amely vulgarizált megfogalmazásban azt mondotta, hogy a
darwinizmus kétségtelen cáfolatot hozott Isten ellen.

A tudomány kérdése mintha kimaradt volna a vitákból. És az emberek köz
vetlen empirikussággal oldották meg problémájukat. Vagy úgy, hogyelfogadták az
abszolút kizárást, a "vagy tudomány vagy hit" álláspontot, s ez esetben a kettő

egyikéről lemondtak: ritkábban a tudományról, gyakrabban a hitről. De nem ez
volt a leggyakoribb álláspont. Ne feledjük, hogy a leghétköznapibb gondolkodás
mód mindig eklektikus: elve a veritas multiplex. Benne különböző nézetek - eltérők

is, de ellentétesek is - jól megférnek egymással, mintha elkülönített skatulyák
ban lennének. És ez a szemlelet el tudta rendezni a hitet is, a tudományt is: egy
más mellett és egymástól függetlenül. A felületesség nevében: mert :ez a szemlé-
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letrnód egyiket sem gondolja végig, még félig sem következetes. Ami különben alap
vető feltétele az ekíektícízmusnak. És így is csak akkor lehet tartós, ha mind a
kettőt, a hitet is és a tudományt is egy kicsit másodlagosnak tekinti. Ahogy kü
lönben a mindennapi küszködésben valóban azok is.

Könnyen érthető, hogy a hivő emberek a megmerevedett dogmatikus világ
ból más területeken más módon próbáltak kitörni. Ezen a területen, a tudomány
kérdésében, meglehetősen reménytelennek látszott a kísérlet. Úgy tűnt, hogya kö
vetkezetes gondolkodás az egyik oldalát ki kell hogy kapcsolja a tudatból, a mély
be kell süllyessze, ha már megsemmisíteni nem tudja.

De mit tegyen az, aki számára fontos a tudás is és a hit is, és őszintén fon
tos? Ha nem találna megoldást, bele kellene roppannia.

Teilhard tudós volt: olyan területen dolgozott - és neki is voltak olyan fel
fedezései -, amelyek a darwini elmélet bizonyosságát nyújtották. Paleontológus
volt, és kutatásai során együtt emelte ki társáival a sinantropus töredékeit, és ő

maga írt a primitív lények eszköz-használatáról. Számára nem lehetett kétséges a
tudomány. És tudós ember lévén végig kellett gondolja a dolgokat, következete
sen és őszintén. Oszinte kellett legyen önmagával mindenekelőtt, mert e nélkül
nincs következetesség. Teilhard de Chardin hivő is volt azonban. És nem "hétköz
napi" vagyis pontosabban vasárnapi hivő. Itt is következetes és őszinte volt, a hi
vők igazi fajtájából való: egy kicsit misztikus is. Ez volt a szó köznapi értelmé
hen, de még inkább az eredeti szerint. Vagyis beavatott volt, a hit által beavatott,
részesnek érezte magát valamiben, ami titok is, és az érzések kimondhatatlan
módján létező. Hite "beavatta" a világmindenségbe, és nemcsak a megszemélyesi
tett elv és ok által, hanem - ő úgy érezte - közvetlenül is. A világ titkában érez
te magát részesnek. És hivő volt egy kicsit Kierkegaard szellemében is: személyi
kapcsolatban Istennel.

Aki pedig ilyen személyesen és mélyen hivő ember volt, az itt sem ismerhet.te
a lemondást.

De volt Teilhard-nak a hit területén egy előnye: jezsuita volt. Olyasvalaki
tehát, aki hosszú exercitiumok során szilárdította mélyen fegye1mezetté a hitet, a
vallást, hogy aztán több gondolati és cselekvési szabadságot kapjon a vallástól és
az egyháztól, rnínt bárki más. A hiten belüli, annak szilárdságára épülő mozgásterét.
S . ez lehetőséget jelentett a nem dogmatikus hit számára. Ezért mert és tudott
úgy hinni és hivőként gondolkodni, hogy megoldási lehetőséget érezzen éppen az
eklektikus egymásmellettíségben, hogy lemondani egyikről sem tudott: a kettő együtt
való elfogadásában kellett megoldást keressen. A hite alapján formálta tudását
és tudása alapján hitét; Olyan megoldást kellett találjon, amelyben nincsen el
lentét a hit és a darwini származástan között,

Mondottam, hogy következetes és őszinte volt, ezérto a dupIex veritas elvvel
sem elégedett meg. Szintézisre "kellett törjön - szemléletre, amelyben a hit és
evolúció gondolata egységbe épül.

Ha pedig "bevítte" a hitet: az evolúcióba, akkor be kellett vigye az evolúcíót
is a hitbe. Az egység egyetlen lehetséges formája, hogy hittétellé tegye az evolú
ciót: azonosítva a teremtéssel. Evolúcióvá tette a teremtést, és az evolúciót terem
téssé.

Misztikus gondolkodóként az immanens világ és a transzcendens Isten kettős

ségét sem tarthatta meg, hanem itt is szintézist kellett építenie. Amikor Istent
bevitte a világba, ezzel "krisztifikálta" a világmindenséget. És nemcsak felületesen,
külsőlegesen, hanem beágyazva az anyagba. Az anyagba, mely fejlődése során
létrehozza a gondolkodó szellemet. Monista szellem kellett legyen az evolúció ne
vében. És csak úgy maradhatott meg Isten és a szellem elsőbbsége, ha a lényeget
a kezdetek kezdetéről az Alfáról a végre és a betetőzésre, az Omegára helyezte.
De ha valóságnak akarta az evolúcíót és nem finalizmüsnak, akkor meg kellett
tartsa az Alfát is. Ilyen módon alakította ki hitét Teilhard de Chardin. De ezt
téve sok hittételt és hitkérdésbeli elvet meg kellett változtasson. És kellett tegye
ezt sok esetben egyértelmű nyiltsággal is, mert az evolúciót elfogadva el kellett
vesse az Adám-mítoszt és parabolának kellett tekintse ezt a bibliai történetet. És
más hasonló változás-is szükséges volt, nem is kisszámú.

Talán árnyalatinak tűnhet, mégis lényeges volt, hogy számára Istennek az
ember felé forduló arca Krisztus. Ezt lehetövé tette krisztianizmusa és szükségessé
az a központi szerep, ami felfogásában az embernek lett sorsa. Mert nála az em-
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ber a teremtést továbbvívő. egy kicsit betetőző lény - ha úgy tetszik a teremtés
Isten felé forduló arca. Az evolúció gondolata maga sugallotta ezt a hit színjátéka
szerint kiteljesítő-gondolatot.

Am abban is következetesnek kellett lennie, ahogy végiggondolta az evolú
dó elvét. Márpedig ez azt jelenti, hogy az ernber története sem lehetett számára
más, mint evolúció. Vagyis folyamatos haladás. És a Teilhard-i koncepció ezzel
kaput nyitott minden más jellegű reformtörekvés számára is. Igaz, nem többet,
csak ennyit. Mert Teilhard mint tudós nem vállalhatta és nem vállalta a kontár
kodást: a társadalomtudományokban sem. Megelégedett azzal, hogya társadalmi
fejlődés vizsgálatának és megértésének tudományát igencsak fontosnak mondta.
Ezt azonban kellett mondania, erre saját gondolatvilága késztette. És ugyanezért
volt számára fontos az a gondolat is, hogy az ember csak úgy fordulhat Isten felé,
ha saját világát és önmagát beteljesíti - ha azt új szintekre emeli és új küszö
bök felé.

Az ember az éi számára a világ szerétetét jelentette, és itt zárul le a megszen
telés köre. Vagy helyesebb lenne azt mondani, hogy itt lezárul egy ív, mert nem
minden teljesedik ki, mert a gondolkodás jellegzetességének megfelelőn Teilhard
is egy megoldatlan problémából indul ki, hogy a megoldás után újra egy megol
datlan problémahoz jusson. Egy di lemmához. Ez pedig a következő volt: mi viszi
előre az emberi fejlődést? Meg van az rajzolva. előre, Isten által? Valamilyen
természeti törvényszerűség viszi előre a haladást? Vagy mégis: az ember teljesíti
be, és akkor szabad? Ez a dilemma nála nem oldódik fel. Csak megfogalmazza az
zal, hogy egyszer az egyik, másszor a másik megoldásra hajlik, hogy egyszer az is
teni akarat szükségszerü természettudományos érvényesüléséről beszél a társada
lomban, másszor meg az emberi döntésekre épülő felelősségekről. Törvényszerű

ség és szabadság, szükségszerűség és véletlen: pólusok ezek, amelyek közt ingado
zik gondolkodása, mert nem találja meg a megoldást, és nem elégíti ki a megol
datlanság,

Az elején egy köznapí, egy befogadott vélemény által felállított dilemmát
old meg Teilhard, hogy a végén ismét egy befogadott vélemény által felállított
dilernmához jusson el. Közben azonban átforrnálódott a vallási szemlélete, Létre
jött egy "aggiornamento", kialakult egy szintetikus látásmód, egy szemlélet, amely
erősen dialektikus, sokban dialektikus.

És megszületett egy áttörés, egy áttörés lehetősége: a konzervatív, a dogma
szerintí kereszténység ellenében. Áttörés: saját maga számára megoldás és ered
mény volt, amit csinált. De mások számára - és így társadalmilag mérve - le
hetőség. Hogy pedig ennek a lehetőségnek mi volt a titka, annak egy részét az
tárja fel, arnivé a teilhard-i gondolat a társadalomban a többiek által lett. A töb
biek, vagyis a hivők által, akik számára Teilhard válasz volt.

Igaz, nemcsak a hívőkre kell gondolni. Hiszen azt a világot, amelyben a
teilhardianus reform kiformálódott, a katolicizmus világát, nemcsak egy dolog ala
kította azzá, ami az ötvenes években volt. Itt is több "tényezőre" hivatkoznék,
anélkül azonban, hogy ezzel azt akarnám jelölni, hogy a helyzetet valamiféle meg
határozott és adott számú összetevők alakították. Mert hiszen a Korábbi egység
konfliktusok, válságok és ellentmondások során tagolódott, változott és alakult át.

Kétségtelen, hogy a katolikus eszmevilágon, ideológtán belül az egyház a XX.
század során mind erőteljesebben konzerváló-konzervatív szerepet játszott. Sokat
írtak erről marxista szerzők, de tudják ezt a katolikus reformerek is. Bár nem
akarok ezzel foglalkozni, egy dolgot kiemelnék máris, minthogy gyakran elfelej
tik. Nevezetesen, hogy az egyház helyzetét és szerepét - akatolikus világon belülit
-- éppen az ebben a világban létrejött változások alakították, és hogy a külső

tényezők is ezen keresztül hatottak. Ebben a világban pedig - mint minden tár
sadalmi egységben és mozgásban - sokféle mozgás fonódik egybe, mégpedig egy
mást fenntartó és egymást kölcsönösen meghatározó módon. És az egész éppen az
így kialakuló egyensúly vonalain változik. Viszonylag egységként látszik létezni
és viszonylag önálló egységként látszik válaszolni a kívülről jövő hatásakra épp
úgy, mint a belső változásokra. A külső újra éppúgy, mint a belsőre, És az egész
nek ez az egyensúlya azáltal és addig szilárd, amíg a külső hatásukat és az en
nek nyomán létrejövő belső új jelenségeket fel tudja "dolgozni": úgy tudja beépí
teni egyensúly-rendszerébe, hogy ez utóbbi lényegesen nem változik meg. Amíg
pedig ez így van, addig az egész, az együttes "természetesen" fejlődik - eleven
és életképes, addig terjeszkední tud. Hiszen terjeszkedni azt jelenti, hogy új és új
-dolgokat épít be egyensúly-rendszerébe.
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Amikor azonban a belső viszonyok úgy változnak meg, hogy a folyamatos
mozgásegyensúly helyett konfliktus robban ki, akkor az új jelenségeket és törek
véseket az egész "harmóniája" már nem tudja magába olvasztani. Az összesség
sok mozgásaiból "összeálló" egyensúlya ném bírkózik meg az új jelenségekkel.
Ezek ellentétbe kerülnek az egészen belül létező más törekvésekkel, polarizáció
alakul ki és végül az új jelenségek tulajdonképpen az egésszel mint egységgel is
ellentétbe kerülnek. Ez a folyamat maga a konfliktus kialakulása és az egyen
súly felbomlása. Ilyenkor az együttes legszervezettebb része minden erővel arra
törekszik, hogy az egyensúlyt fenntartsa, illetve helyreállítsa. Ami szükségképpen
az új törekvések és erők elnyomását jelenti, mert csak ez biztosíthatja már, hogy
a régi egyensúly megmaradjon, hogy az egész ugyanolyan összesség maradjon,
mint volt. Látszólag a katolikus világon belül is így bomlott fel a korábbi egyen
súly, és a harmonikust konfliktuális helyzet váltotta fel. Az egyház szükségképpen
vált konzerváló erővé, már ezért is szembefordult a reformtörekvésekkel.

Ismeretes, hogy az egyháznak sikerült legyőznie a "modernizmust", később

keretek közé szorítani Maritaint, meggátolni, hogy ebből reformtörekvés legyen
(végül visszatérítette őt az akolba), sikerült peremen tartania a perszonalizmust, él
Teilhardot is fegyelmezett hallgatásba szorította.

A fejlődés egyenesvonalú volt: a fokozódó reformtörekvésekkel szemben erő

södő reakcióként nőtt a konzervativizmus egészen XXIII. János pápáig. Az üt
venes évek viszont a merevségek feloldásának korszaka volt: minden oldalon
nyításole történtek és dialógusok indultak. Ugyanez történt a katolikus világban is,
ahol János pápa politikája tulajdonképpen egy új egység keresése, egy új egység
kialakítására való törekvés volt. Amit már az is szükségessé tett, hogy a belső

ellentétek túlságosan élesek lettek, lehetővé pedig az általános helyzet változása
által vált.

Igy vált lehetövé az is, hogy 'Teilhard műve egy katolikusnak számító kiadó
nál jelent meg. Tehát nem valahol a peremen, nem egy ellenzéki kiadónál, még
csak nem is "semleges" kiadónál, hanem éppen katolikusként. És nem hivatalos
katolikus kiadónál.

Ez a helyzet már magában is jelezte a reform reményét - tehát lehetőségé

nek valóságát. Teilhard műve pedig magát a· reformot kínálta. És éppen olyant,
amelyet addig még lehetségesnek sem tartottak. Tulajdonképpen ez is egyik oka,
hogy ellene nyílt harc nem folyt, és őt az egyház nem is ítélte el. Másrészről pedig
ez a reform éppen a hivők sokaságának lelkében élő eklekticizmus problémáit ol
dotta fel - és igazolta ugyanakkor egész eddigi (és maguk előtt is leplezett) ma
gatartásukat. Mármint azt, hogy Darwin és Krisztus megférnek egymás mellett. És
ezen az alapon olyan eszmei egységet nyújtott, amely nemhogy gyengítette volna
a hitet, hanem éppen erősítette azt. Szilárdulást és megnyugvást nyújtott az ad
digi rejtett konfliktusok helyett. És tette ezt a hit megújításának "árán". De ez
egyben olyan is volt, amely kaput nyitott a társadalmi világra és társadalmi prob
lémákra, és így ebben is lehetőséget nyitott a reformok számára. Hirtelen buk
kant fel, és maga köré vonhatta a reformra törekvőket. a reformvágyak krístá
lyosodási pontja lehetett. És az ortodoxia ezt a hiten belüli reformot bár támad
ta, egyértelműen elítélni ekkor sem ítélte el. A teilhard-i irányzat hirtelen tere
bélyesedett ki tehát, oly hirtelen, hogy szinte divat lett. Amivel aztán a reform
a katolikus világon belül egyszerre "polgárjogot" nyert. Visszavonhatatlanul betört
az új egyensúly keresése és alakítása, a világ és a társadalom iránti érdeklődés, a
nyitás a máskent gondolkodók felé, a monizmus és .az anyag szeretete.

Azzal pedig, hogy testet öltött az újítás, hogy megvalósult a katolikus keresz
tény világon belül az első megszilárduló revízió, ezzel a konzervativizmus falain
más kísérletek számára is kapú nyílott. Egy visszafordíthatatlan folyamat indult
d. És hogy ez lett, hogy testet öltött a revízió, azt azok tették, akik csatlakoztak
a teilhard-i gondolathoz.

De mint minden meginduló folyamatnál, kezdetben sokan csatlakoztak olyanok
is, akik igen hamar eltávolodtak aztán. S ez a távolodás igencsak sokféle volt, és
nem utolsósorban azért volt, mert új törekvések formálódtak ki, váltak társadalmi
valósággá, egyik a másik után. Különösképpen pedig azok, amelyek kifejezetten
társadalmi érdeklődésűek voltak. Később pedig a forradalmiak, amelyek társa
dalmi, szociális forradalmat akartak - katolikus törekvések, melyek világosan
antikapitalisták és antiimperialisták voltak. És voltak emberek, akik Krisztus ne
vében fogtak fegyvert gerillaharcra.
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Nem csodálkozhatunk, ha az a revizio, amely kezdetben egyetlen volt, 'ma
már csak egyik a sok között, És nem, csodálkozhatunk azon sem, ha vannak tö
rekvések, amelyek szerétnék Teilhardot elteologízální. De ugyanilyen természetes
az is, hogy a teilhard-i koncepciónak nem annyira ez felel meg, mint az ellentéte,

'vagyis a haladást akaró magatartás, az, rnely a túlvilágot nem menekvésnek lát-
ja hanem helynek, amely által az evilági és ennek a világnak a haladásáért ví
vott küzdelem szentelődhet.meg.

II.
Teilhard sikere - már ami magát a szellemi válalkozását illeti - tulajdon

képpen egy paradoxonra épült. Koncepciója mögött egy sajátos ellentmondás húzó
dik meg, amely éppen a lehetőséget és annak rrregvalósítását állítja egymással
szembe. A lehetőséget, vagyis azokat az eszmei-szellemi tényeket, amelyek egy
szintézist lehetűvé tettek - a megvalósítással, a szintézissel, amely végül e tények
kel való szembefordulást jelent.

Teilhard, mint ismeretes, az evolúció elméletéből indult ki, ezt kiterjeszti, egye
temes elvvé teszi. Amikor koncepcióját megfogalmazza, akkor fenomenológiát akar
nyújtani : a jelenségek leírását. Ebből akar következtetni, és csak úgy és csak any
nyira, ahogy és amennyire a tudás segítségével lehet. Csakhogy a leírásból, a fe
nomenológíából észrevétlenül atcsúszik az ideológiába. A természeti fejlődés váz
lata ugyanis nála "Isten gondolatához vezet, mégpedig oly módon, mint ezt maga
a leírás kívánna. És az átmenet a szintézisnek lényeges vonása, enélkül nem lé
tezne a tudás és a hit teilhard-i összekapcsolása. Csakhogy ettől a kettő nem szű

nik meg kettő lenni. Azt is lehetne mondani, hogy Teilhard a hitnek és tudás
nak őbenne lévő egységét kivetiti a világba és a világnak Istennel való egységévé
tárgyiasítja. Ennek során pedig a már létező hitet - bár az külső alap a tudáshoz
viszonyítva - úgy kezeli, mintha a tudásból következne.

Lényegében visszájára fordítja a tételt, mely szerint a darwinizmus kizár
ja a világ teremtéséről szóló felfogást. Mert azt mondja, hogy a darwinizmus iga
zolja a teremtés gondolatát. (Persze a teremtés gondolata itt más, mint amilyen a
dogmában olvasható.) -

Hogyan lehetséges ez? Úgy és azért, mert a tudás és a 'hit éppen hogy külön
álló dolgok, vagy ha úgy tetszik, szintek.

Amilyen mértékben igaz, hogy egyetlen istenbizonyíték sem meggyőző, sőt

nem is bizonyíték, ugyanannyira igaz ennek az ellenkezője is. Isten fogíllmát sem
milyen bizonyíték nem támasztja alá. Semmilyen ésszerű érvelés nem vezet a té
nyektől Isten létének az állításához. És ezért nem meglepő. hogy ahány bizonyítékat
fel is hoztak Isten léte mellett, azokról a filozófiatörténet során mindig kimutat
ták, hogy nem meggyőzőek és nem elfogadhatóak. Elég, ha ezzel kapcsolatban pél
dául Kantra utalok. A vallás valóban következetes akkor, amikor kimondja, hogy
Isten léte hit kérdése. Ha viszont így van, ugyanannyi joggal azt is lehét mondani,
hogy Isten létét ésszerű érvekkel nem lehet cáfolni sem. Logikailag elfogadható
módon nem lehet bizonyítani, hogy Isten nem létezik, nem lehet bizonyítani nem
létét. (Cáfolni csupán a léte mellett felhozott érveket és bizonyítékokat lehet.)

Éppen mert így van, ezért a döntés Isten léte mellett vagy ellen nem tudás
heli döntés, hanem más jellegű. És éppen mert így van, ezért valamilyen módon
bármely tudományos tényt lehet a vallási hittel (legalább) koordinálni. Minden
tudományos elméletre rá lehet építeni egy vallási világképet, s ezt éppen azért,
mert a kettő között nincs logikai kapcsolat. Teilhard elméletét éppen ez tette el
vileg lehetövé. Ámde éppen ezzel került elvileg ellentétbe, amikor hitvilágát az
evolucionizmusból próbálta levezetni.

A paradoxon kétségtelen. Ez a tény azonban még egy elvi megállapítást tesz
lehetövé. Azt, hogy a tudomány és a hit közti ellentét mindig konkrét, továbbá
mindig megújuló és időlegesen mindig áthidalható. Úgy is mondhatjuk, hogy a
hit felöleli azt, amit nem tudunk. Amikor pedig valamit kiragadunk a nem tu
dottak világából, akkor rögtön felbukkan a hittel való ellentét. És a hit határai
hátrább szorulnak. Csakhogy nagyon keveset tudunk, és míndig lesz terület, ame
lyet a tudás nem hódított még meg, ahol tehát a hit támaszt találhat, És min
dig lesz űr, amelyet kitölt, mindíg: mindaddig; amíg az embernek emberi-társa
dalmi okokból szüksége van hitre. Amíg a vallás társadalmi alapja megvan, addig
ezt a lehetőséget mindíg valósággá is teszi, és a tudással való konfliktust min
dig át is fogja hídalní.
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A paradoxonnak gyakorlati következménye is van. A teilhard-i koncepció 
oa vallási részt és összefüggéseket illetően - nem győzi meg azt, aki már eleve
nem hisz. Ezért aztán koncepciója lényegében - mármint a valóságát tekintve és
nem a szerzői szándékot - a hivő emberekhez szól. Számukra hoz újat és válto
zást. Azt viszont, aki nem hisz, a hirbeli következtetések inkább taszítják. Szá
mára ezek míatt nehezebbé válik a koncepció megértése. A nem-hivő embernek
a neki idegen vallásos közegen át kell törnie ahhoz, hogy számára is értékes esz
mei anyaghoz jusson el. Ez- pedig nem körtnyű. Viszont nem is érdektelen és nem
is haszontalan .

.Ez érthető is, hiszen Teilhard mint következetes tudós és mint dialektikus el
me, nemcsak abban nyújt érdekest, ami a hitvilág reformját illeti. Ha csak eny
nyiről lenne szó, akkor jelentősen esőkkenne mindannak az értéke, amit a hivő

számára mond, még a hitbéli dolgokra vonatkozóan is, A hivő számára létező ér
téke és meggyőző ereje nem épülhet csak arra, amit már mindenki amúgy is tud
és elfogadott. Ezen a területen is kell valamilyen előrehaladást hoznia ahhoz,
hogy a másik területen - a hitbélin is - el tudja fogadtatrii újítasát a hivővel.

Hogyaszűkebben vett tudomány, a paleontológia terén milyen értéke van
tudományos munkájának, azt nem tudom megítélni, szakemberek dolga ez. Épp
ügy kalandos dolog lenne ehhez hozzászólní, mint a teológtaiakhoz. De mond
eszmei és gondolati - ha úgy tetszik filozófiai - téren is olyasmit, és nem is
egyet, amire érdemes figyelni. És úgy hiszem, azt sem lenne nehéz kimutatni, hogy
az emberről, sőt talán a társadalmi dolgokról is mond érdekeset.

III.

Laikus olvasónak, mint amilyen magam is vagyok, rögtön, feltűnik, hogy
a teilhard-i evolúcióképben igen csak nagy szerepe van a dialektikának. Felfo
gása nagyon is távol van attól, ahogy a századvégi ember a fejlődést elképzelte:

. a lépésről lépésre való tökéletesedés gondolatától. Igaz, hogy a századvég ilyetén
szemléletét nem is a dialektika szülte, hanem a polgári optimizmus, a sikeres
vállalkozó és a sikeres tulajdonos önteltsége, És tovább élt benne ('gy kicsit ' a
kartéziánus analitikus szellem - nyugodalmas teljességgé vált halotti formájá
ban -, éppúgy mint a pragmatikus prakticizmus és a megdicsőült poz ivltizrnus.
A jelenségek, a fenomén világába belevakult ember nyugalma volt ez.

A darwinizmus ilyen értelmű "továbbvitele" nem volt ritka, sem pedig ha
tástalan. Különösen nem volt az a francia kultúrán belül, ahol Hegelnek meg
nevét sem igen hallották a diákok a huszas évekbeli előadásokban. Ilyen hely
zetben aztán a dialektika bármely formája haladásnak számíthatott.

Persze ennyivel nehezen elégedhetnénk meg. Mert amikor Teilhard műve meg
jelent, akkor már Franciaországban is más volt a helyzet. Ha másutt ez a kor a
dialektika reneszánsza volt, Franciaországban ez egy kicsit a dialektika betöré
sének ideje. És Teilhard dialektikáját különben sem mérhetjük csupán a francia
helyzeten, hanem a dialektika "általános" történetéhez kell viszonyítsuk. E tör
ténet fejezeteit pedig négy név jellemzi, négy filozófusé, akik jelentős szerepes
játszottak éppen annak kibontakozásában, amit dialektikanak nevezünk.

Az első kétségkívül Kant volt. O látta meg a problémát és figyelt fel sok
mindenre - olyan dolgokra is, amelyeket magyarázni még nem tudott. Egy kicsit
a dialektika igényét és szükségét fogalmazta meg - de persze nemcsak ennyit.
Mert megtaláljuk nála a dialektikus szemlelet fontos formáit, akkor is, ha szá
munkra ezek még rudimentárisnak tűnnek. És még erősen fogalminak érezzük
dialektikáját. Röviden: sok volt még a keresés, a tapogatódzás és megérzés. inkább
ebből van több benne, mint tudásból.

Rendszerré a dialektika Hegelnél áll össze. Legjobban őt ismerjük, a másodikat
a négy közül, Már ami a dialektikát illeti. Mert ő az első, aki egyben választ is
ad a Kant által megfogalmazott kérdésekre. De gyönyörű eszmeépítményében
mégis sok volt a "fogalmi" dialektikából. Gyakran dolgozik nem dialektikus fogal
makkal, gyakran ezekkel próbál dialektikus folyamatokat leírni és magyarázni.
És ezért nemegyszer fogalmi játékká válnak a dolgok. De még emellett és emögött
is ott van a valóság dialektikája: lényegében ezt fogalmazza meg a logika és a
fenomenológia által. Fogalmi játékokból ered például a triád, a tagadás tagadása



- de a tagadás szerepenek felfedezése már jóval több ennél. Mindenesetre nála
a dialektika már jól tagolt rendszerre válik, s e tagolódást alapvető felfedezéseket
jelentő csomópontok jellemzik.

Az, akinél a valóság dialektikája mindent áttör, akinél a módszer már el
szakad a fogalmi-logíkaítól, hogy a valóság nyújtotta objektivitást fogalmazza meg,
Marx volt. Nála már nem rendszer, hanem valóban egység és egységes kutatási
eszköz. Amit ő elvégez, az nem pusztán talpraállítás, hanem annál jóval több:
lényegi átformálás és átalakítás. Ezért aztán, ha Marxot Hegel felől közelitjük
meg, akkor a természetes úton haladunk, de szükség van a Hegeltől való elsza
kadásra is, szükség van meghaladására ahhoz, hogy Marxot, a marxi dialektíkát
valóban meg tudjuk érteni.

Marx dialektikája tulajdonképpen in statu nasc~ndi van: mindig a vizsgálat,
a leírás és a magyarázás valóságos folyamatában létezik. Nem válik azonban ref
lexlóvá, önmagára is irányuló fogalmi megragndássá, önmagának feltárásává,
vagyis nem válik még a sajátosan új fogalmi eszközök tudott és tudatos kidolgo
zásává, Minden megvan benne, de a legtöbbet ki kell hámozní.

És ez utóbbi "feladat" megvalósításában a legjelentősebb lépést Lukács György
tette. Mindenekelőtt azzal, hogy központi helyre a totalitás fogalmát helyezte.
Éppen erre a fogalomra és az e fogalom által jelzett szemléletre és szellemi gya
korlatra épül mindaz, amit a XX. század gondolkodói a dialektika terén alkottak,
mondottak. És még azok is a Lukács által nyitott úton haladnak, akik a legéle
sebben vitatkoztak vele, mint például Sartre (hogy nevet is említsek). A totalitás
Iogalmának juttatott szereppel pedig tulajdonképpen a dialektika egységessé vá
lásának folyamata tetőződik be.--

Ha így jellemezzük a dialektika fejlődését, hová helyezzük akkor Teilhard-t,
melyik névhez kapcsolhatjuk leginkább?

Legkönnyebben kétségkívül Az emberi jelenséget olvasva lehet válaszolni er
re. -És kétségkívül Hegel nevére fogunk hivatkozni. Nem hinném, hogy részletesen
ben kellene indokolni, mi minden kapcsolja Teilhard-t a hegeli dialektikához. Hi
szen az 2. mód, ahogy az evolúciót elképzeli, például a küszöbök elmélete, de sok
minden más is rögtön a jénai bölcselőt juttatja eszünkbe.

Érdekesebb ennél a különbségekkel foglalkozni. Jobban megértjük így Teilhard
gondolkodását és ugyanekkor közelebb kerülünk a magunk világához, a mi dol
gainkhoz és problémáinkhoz.

Aztán meg az ilyen összehasonlítás mindig egy kicsit önkényes is. Minél át
Iogóbb, minél inkább részletekbe hatol az összehasonlítás, annál több különbsé
get tud Ieltárni, s ha nagyon messzire megyünk ezen az úton, végül csak néhány
gondolatcsontváz maradna, mint a hasonlatosság rezidiuma. Különben is: meg
kell elégednünk néhány jelzéserejű gondolattal. És vállalni kell azt is, hogy éppen
olyanokat emelünk ki, amelyek a mi gondolatvilágunk és problémáink szerint ér
dekesek. Eszmetörténeti objektivitás helyett inkább vállalom itt a szubjektívebb
megközelítést. Ha úgy tetszik, a laikus véleményt.

így cselekedve elsőként az ellentétek szerepét ragadnám ki, ez tűnik az egyik
legérdekesebb kérdéskörnek - talán sokrétű konzekvenciái miatt.

Az ellentétek: vagyis inkább egy ellentétpár konfliktusos egységére épülő moz
gása, A konfliktusra épülő egység: ennek mozgató szerepe van az evolúció mene
tében - legalábbis aszerint, ahogy azt a teilhard-i modell vázolja. Hegeli ízű

momentum ez, de annyiban már különbözík tőle, hogy hiányzik az ellentétek 
mozgásban, fejlődésben való - átmenete egymásba éppúgy, mint a szintézís for
májában megvalósuló és meghaladást jelentő visszatérés. Teilhard-nál így az el
lentét élesebb tagolast jelent, folyamatosabbat is - bizonyos fokig állandót. Mint
ha két egymással küzdő tendencia létezne. Gondoljunk csak erre, ahogyan a fej
lődést kétféle energiatípus hatásából eredezteti: a tangenciálisból és a radiális
ból. És ezek nem oldódnak fel szintézisben, sőt valójában csak az egyik, a radi
ális az, amelyik az evolúciót előre viszi. Ne gondoljuk azonban, hogy ne lenne
egység is: mindkettő az energia megjelenési formája. Ezért a kétféle energia nem
jelent olyan duális szerkesztési principiumot, mint amilyen a jó és a rossz ma
nicheista szembeállítása, vagy akár amilyen ezek kettőssége és viszonya a hagyo
mányos feológiában volt. Meggyőzőert alátámasztja ezt mindaz, amit Teilhard a
rosszról, annak meghatározásáról, okairól mondott és írt.
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A konzekvenciák, amelyeket Teilhard e dialektikából levon, különösen érde-
kesek. És elsősorban azokra gondolok, amelyek az általánosabban vett tudomány
területére vezetnek át. Mert Teilhard az evolúcíót mozgató erőket kétségkívül ál
talános szinten határozza meg, és erre építette az evolúció meghatározását is. Kü
lönösen pedig arra, ahogy az evolúció törvényét magyarázta. Mert ez nemcsak
gondolati-eszmei, hanem általánosabb, tudományosabb szempontból is érdekes ésa
revételekhez vezette.

Eléggé ismert az a vita, amely az entrópia elve körül - a múlt század óta
- kibontakozott. Ennek az elvnek a világmindenségre való alkalmazása egy végső

nyugalmi állapot és egy ennek irányába haladó mozgás feltételezéséhez vezet. Ha
azonban jól meggondoljuk, akkor az entrópia törvénye alapján tulajdonképpen
már a világ létét is kérdésesnek kellene tekintenünk, létezése tulajdonképpen le
hetetlen lenne. Ezért is használták fel az entrópia elvét a teremtés gondolatának
indokolására. Jogosak voltak azonban azok az érvek, amelyek szerint az entrópia
elv érvényesülése zárt rendszert tételez fel, és így előbb ezt kellene bizonyítani.
Márpedig bizonyítani, hogy a világmindenség zárt rendszer, gyakorlatilag lehetetlen.

Teilhard ebben a vitában döntő fordulatot hoz. Ö ugyanis elfogadja az ent
rópiát mind tendenciát, azonban feltételezi, hogy létezik egy ezzel ellentétesen ható
tendencia is. És ezt (éppen ennek az ellentétességnek az alapján) negentrópíának
nevezi. Olyan elv és principium létezne tehát, amely a nyugalmi egyensúly felé
haladó leépüléssel ellentétesen hatna, tehát "felépülő" folyamatokat hozna létre.
Márpedig, ha elfogadjuk az evolúció gondolatát, akkor már ezzel elfogadtuk, hogy
létezik egy felfelé haladó folyamat, egy olyan, amely mind magasabb és bonyo
lultabb szerveződési formákat hoz létre. Kétségtelen tény, hogy vannak leépülési
folyamatok és van evolúció. A kettő ellentétben- áll egymással, de úgy, hogy az
uralkodó tendencia az evolúcióé, vagyis az uralkodó elv a négentrópia. Amikor
ezeket a jelenségeket és folyamatokat Teilhard a radiális energia érvényesüléséhez
kapcsolja, akkor ezzel egy világon belüli alapot határoz meg. Az már külön kér
dés, hogy ezt az alapot Istenhez kapcsoljuk-e vagy sem. Tulajdonképpen már az
is másodlagos, hogy elfogadjuk-e a radiális energialétét. Azt azonban, amit Teil
hard negentrópiával jelöl, mindenképpen valóságosnak kell tekinteni. Ellenkező

esetben le kellene mondani az evolúció gondolatáról, amelyet azonban minden tu
dományos ismeretünk alátámaszt - a fizikától az ember-tudományokíg. Ezért
aztán amit itt Teilhard megfogalmazott, azt kétségkívül jelentős és tudományos
felfedezésnek mondhatjuk.

Kérdés persze, hogy mit értünk negentrópián. És miben nyilvánul ez meg,
hogyan érvényesül? Teilhard válasza erre a következő: a világban mind bonyo
lultabb rendszerek alakulnak ki, olyanok, amelyek e bonyolultság kovetkeztében
egyre "valósZÍnűtlenebbek", egyre bizonytalanabbak (ezért rövidebb életűek is)
és egyre egyedibbek. Mindinkább olyan egységek (dolgok, illetve lények) jönnek
létre, amelyeket mind kényesebb egyensúly jellemez. A bonyolultabb együttesek
ilyen létrejötte és léte vitathatatlan tény: ezt látjuk a szervetlentől - a sejten át
- az emberig. És nem is az a helyes megfogalmazás, hogy ez jellemzi a fejlő

dést, hanem azt, hogy ebben áll a fejlődés. Ez a folyamat nevezhető, joggal 
ahogy. Teilhard is teszi -, törvényszerűségnek. És jogos, hogy a magasabbrendű

ség krítérrumát éppen a bonyolultságban, a kényesebb egyensúlyban, az ilyen
egyensúly által összetartott egységben lássuk.

A negentrópia gondolata így a fejlődés kritériumának és törvényének meg
állapításához vezeti Teilhard de Chardint. Ha pedig arra gondolunk, hogy erről

mennyí vita folyt, akkor ennek értékét ismét csak felesleges részletesebben indo
kolni.

Mindez azonban a konzekvenciáknak csak egy része - ha úgy tetszik elvi
szintje. Mert tovább is haladhatunk és tovább is kérdezhetünk. Most már arra,
hogy mi az, ami ezt a kényesebb egyensúlyt létrehozza és fenntartja. Miáltal tud
létezni, sőt mind magasabb szintre emelkedni, noha mind valószínűtlenebb?

Válaszképpen arra hivatkozik Teilhard, hogy e bonyolultabb szervezetek és
egységek úgy jönnek létre és azáltal maradnak fenn, hogy (vulgárisan szólva) a
bonyolultságon belül kialakul valami, ami éppen az egyensúly biztosításával "fog
lalkozik". Hogy az egyensúlyori belül - ennek feltételeként - létrejön az "egyen
súly centruma", valamiféle "egyensúlyszerv", vagyis egy olyan rész és szerv,
amelynek feladata az egyensúly biztosítása, és ezért központnak is mondható. Az
egyensúly egy adott bonyolultságí szinttől kezdve olyan önregulácíót jelent, amely
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az egységen belül kialakít egy regulátort. Kell-e még külön magyarázni, hogy va
lóban megfigyelhető ez a folyamat az élőlények evolúcíójában, és hogy ez a re
gulátor éppen az idegrendszer? A kialakulás menete szerint: idegrendszer és ideg
központ, majd az agy. Ha pedig így van, akkor a struktúrálódás útján valami
olyasmi jön létre, - mint az anyag speciálls funkciója -, amit szellemnek lehet
nevezni. A szellem létrejöttét e gondolatmenet feloldja az evolúcióban: annak
egyszerű formáit az anyag primitívebb rendeződési módjaiban is megtaláljuk.
Megtaláljuk a regulációs tevékenységben, amely viszont a reakcióképességre épül.

Mit jelent azonban mindez? Csak annyit, hogy a szellem kifejlődése és kibon
takozása maga is az evolúció törvénye lesz. Hogy törvényszerűnek kell tekinteni:
a bonyolultabb szervezetek szellemileg is "magasabbrendűek". Mert csak' fejlettebb
"szellemi" tevékenység tarthatja fenn a kényesebb egyensúlyt.

Ha van természettörvény) ha ennek a szónak van értelme, akkor itt kétség
kívül jogosan használható. Es jogosan : mind a bonyolultabb egységek létrejöt
tére, mind pedig a magasabb szellemi formák kialakulására.

Lényeges dolog ez filozófiailag is, mert így feloldódik az anyag és a szellem'
dualítása. Konzekvens monizmushoz jutunk, és ez az egyetlen mód, hogy a kér
dést tudományosan oldjuk meg.

Joggal nevezhető - ebben az értelemben Teilhard de Chardin monistá-
nak? Véleményem szerint igen. És ennél a kérdésnél érdemes még egy percre
megállni. Sőt, ez szükséges is, hogy eleve kizárjuk bizonyos konfúziók lehetőségét.

Az ideológiai gyakorlatban - főképpen a vulgarizált formákban - nem min
dig egyértelmű és tiszta, nem mindig pontos és helyes a monizmus fogalmának
használata. Igencsak gyakran összekeveredik egy furcsa dualizmussal. Gyakori,
hogyamonizmus alatt dualizmus húzódik meg - lappangva vagy nyiltabban.
Ami azért lehetséges, mert nemegyszer összekeveredik a monizmus a reduktív dua
lizmussal. Hogy mi ez a reduktív dualizmus? Ismeretes, hogy a dualizmus két
szubsztanciát tételez fel (szellemet és anyagot). A különálló léttel felruházott lé
tezési formákat a tiszta dualizmus, eredetük szerint is különbözőknek mondja.
Van azonban olyan, amely bár két szubsztanciát tételez fel, de az egyiket a má
sikból eredezteti, létét e másikból vezeti le. Vagy például az egyiket a másik
által meghatározottnak tekinti. Ennek idealista formája az, amely az anyagót ve
zeti vissza a szellemre, például a teremtés által. Materialista formája pedig az,
amely a (külön létezőnek feltételezett) szellemet vezeti vissza az anyagra. Ez utób
bi tehát a visszavezetés elenére mégis kü1önállónak tekinti a szellemet és funk
cióját egy vulgáris és szó szerinti értelemben elképzelt tükrözésben látja. Amikor
ez a felfogás az anyagót a szellemtől függetlennek mondja, implicite a szellemet
is függetlennek tekinti: éppen az által, hogy (szó szerinti értelemben vett) tükrö
zést tételez fel. E független létezés nélkül nem is beszélhetnénk valóban és szó
szerint vett tükrözésről, hanem csak valamilyen másféle viszonyról. Ugyanennek
a koncepciónak egyik változata, amely azt állítja, hogy a szellem önálló szféra a
társadalmi léten belül. Ez tehát vugarizálja Marx képletes kifejezését a felülépít
ményről. Nem veszi észre a marxi felfogás lényegét ; az ideológia (stb.) termelési
viszonyok általi meghatározottsága a tár~adalmi léten belül, a társadalmi valósá
gon belül létezik. Hogy Marx e léten belül beszél meghatározott viszonyról. el
sőbbségről és determinációról. Nevetséges lenne azt gondolni, hogy az ideológia,
a felülépítmény nem szerves része a társadalmi létnek. Ezek beletartoznak és
változasuk már magában is a társadalmi víszonyők megváltozását jelenti. Az idea
lizmushoz szekott ember nehezen érti meg, hogy a tudati dolgok is objektívek és
objektív részei a társadalmi viszonyoknak. Hogy a képzeletbeli dolgok éppen mint
ilyenek hatékonyak, és létezők. Azt is mondhatnók, hogy a tudat objektíve létezik,
és ennek megtelelően mondhatók, hogy tudatunktól (annak tartalmától) függet
lenül létezik. A karteziánus cogitóból való kiindulás távoli hatása az, amely a
szellemet különálló léttel ruházza fel. És a szubjektumot szubjektívításnak tekinti.
De ha már szébakerült a cogíto: ennek rejtett struktúrára valójában éppen a tu
dat "objektív" jellegére épül. Hiszen az öntudat olyan reflexiv viszony, amely
ben a tudat önmagát teszi meg önmaga tárgyának. Vagyis önmagát egyszerre té
telezi szubjektumnak és objektumnak. Másképpen ugyanis a tudat nem tudna ön
magára vonatkozó létítéletet mondani, létbizonysághoz jutni.' A létbizonyság külön
ben maga is tételezi mind a kettőt, amennyiben a léttel az objektum-voltot, a
bizonysággal szubjektum-voltot tételezi.
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De térjünk vissza az egyszerűbb formákhoz. Az- állat, vagy primitív formák
"szellemisége" (protoszelleme) sohasem a szervezeten kívül áll, hanem - regulátor
lévén - maga is mindig szerves része-annak. Olyannyira az, hogy nélküle e szer
vezet nem lenne az, ami: nem létezhetne. Az ember agyi tevékenységének jó ré
sze - bár nem tudatosan és alig befolyásolhatóan - szintén a szervezet koordi
nálásával "foglalkozik". És ezt az érvelést nem lehetne szélesíteni és mélyíteni is.
Am azt hiszem, ennyi is elég ánnak megvilágítására, hogy mi is a monizmus, mi
a szellem reális - funkciója szerinti - meghatározása és statuturna.

Miért kellett ez a kitérő? Azért, hogy indokoljuk: az evolúcióelméletben Teil
hard-nál valóban felbukkan a monizmus. Persze ez a monizmus nem egyetemes
hanem egy dualizmus mellett létezik. És ez a dualizmus, egy kicsit a monizmu~
előttre és utánra helyezhető. Vagyis a "kezdetbe" és a "végbe" - oda, ahol Isten
megjelenik: mint .Alfa és Omega. És ez a dualizmus persze az idealizmusua való
átmenet. Ne feledjuk azonban, hogy mindez nem válik szét mereven. A közvetí
tés Krísztus által valósul meg. Az átmenet és megfordulás általa történik - az
emberi világban. És a monizmusból az idealista dualizmusba való átmenet kifeje
zett és elvi formákban is megfogalmazódik. Teilhard ugyanis kifejti, hogy az em
beri szellem világa külön szf'éraként egyesül - ez a nooszféra - amely aztán
fokozatosan önállósul, végül pedig elszakad az anyagtól: ezen a ponton átmegy
az Omegához, Istennel egyesül és kollektív halhatatlanságot nyújt az emberiségnek,

A dualizmus felbukkanása és az ebből következő átmenet és átfordulás egy
értelműen a hit követelményeinek felel meg, és így végső soron nem a dialektika
forrását _jelentő tudás szférájából eredeztethető. Minthogy azonban a szintézis
itt nem puszta összekapcsolás, ezért természetes, hogy a hitnek megfelelő konk
lúziók formálólag hatnak a dialektikára is. Ez utóbbi bizonyos értelemben meg
törik, vagy úgy is mondhatjuk, hogyellentétébe fordítják. Ellentétbe fordításról
azért beszélhetünk, mert a teilhard-i modellben egy adott ponton az összegező

folyamatot szétváló, divergens folyamat váltja fel, és ez utóbbi során az eddig
tételezett egység ellentéte jön létre. Szinte tagadása ez amannak. Az ellentétek
egy új formája ez - tekinthetnők harmadiknak is. Már amennyiben elsőnek a
radiális-tangenciális energiakettősség ,által feltételezett ellentétet és egységet te
kintjük, másodiknak a monizmuson belüli különbséget és differenciáltságot ala
kító ellentéteket.

Az ellentétek kérdése mellett érdemes a színtézis, az egység jellegével is fog
lalkozni. Ez ugyanis nem klasszikus értelemben vett szintézis, hanem olyan, ami
valamiféle totalizációt is jelent, vagy tartalmaz. És elég egy kis utánagondolás.
hogy meggyőződjünk, jogos a totalizáció fogalmának használata éppúgy, mint a
"valamiféle" szavával jelölt megszorítás és feltételesség. Az a mód ugyanis, aho
gyan Teilhard az evolúció során kialakuló-létező egységeket és lényeget jellem
zi, véleményem szerint indokolja a totalitás fogalmának használatát. A szellem
regulativ szerepe. az a mód, ahogy kibontakozását magyarázza, mindez többé
kevésbé feltételezi, hogy ezeket a lényegeket és egységeket totalitásnak tekintsük.
Vagy másképpen szólva: az a mód, ahogyan ezeket elképzeli, ahogy őket jellem
zi, többé-kevésbé megfelel annak, amit a modern dialektika totalitásnak (összes
ség-egységnek) nevez. Teilhard tehát természettudományos koncepciója és vizsgá
lódásai alapján a modern dialektika értelmében és irányába haladja meg a he
geli dialektikát. Ez azonban nem explicitálódik, nem válik öntudatossá, és Teil
hard nem dolgozza ki az ennek megfelelő fogalmi rendszert. Ezért, vagy ennek
megfelelően, látásmódja nem krístályosodik végig konzekvens módszerré, hanem
egy kicsit homályos marad, és ezért egyben labilis is. Így válik lehetővé e dialek
tika érvényességi területének szűkítése, az átmenet más típusú dialektíkára, és
ugyanakkor e koncepció más jellegű elemek bevezetésével való gyengftése. Mindez
különösen a magasabb fejlődési színtek leírásánál válik érezhetővé. Az a para
dox helyzet jön létre, hogy Teilhard - akit nemegyszer vádoltak s nem ok nél
kül azzal, hogy a biológiai szemléletet átviszi a társadalomra - éppen azt nem
"viszi át" a társadalomra, ami a biológia terén felfogásában a legmodernebb. Ép
pen a társadalmi ember vizsgálatánál. leírásánál korlátozódik leginkább a to
talitás-dialektika érvényesítése. Ennek felel meg az is, hogy az egyén, a Teilhard
számára oly fontos perszonifikáció, valamint a társadalom egyesülése közötti vi
szony leírásában és értelmezésében nem tud megszabadulni a dualitásoktól. Vagy
ha úgy tetszik visszatér a dualitásokhoz. Az történik, hogy a totalitás és a tota
Iizáció mint f~lyamat válik az egyik pólussá, amellyel szemben a másik pólust a
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személy és a perszonifikáció képezi. így olyan ellentétet tételez, amelyet aztán
. nem tud másképpen feloldani, mint a nooszférának a világból való els-zakítása

által, valamint azzal, hogy a személyit kűlön pólusként transzcendálja és a leg
főbb személybe, Isten Omega-voltába helyezi. Tehát még ki is élezí a dualítást,
hogy Istenben egyesítsa őket - a világon kívül tehát.

Ezeknek a tényeknek a megállapítása ne vezessen bennünket egyszerűsítés

hez. Az a viszony, amely a valóságos emberi személy és a totalitás, a társadalom
közott van, Teilhard számára olyan probléma, amely őt mélyen foglalkoztatja.
De nem tud rá a totalitás-dialektika médján válaszolni. Más megoldást keres:
olyant, amely részben a polgári társadalom által nyújtott képleteknek. részben
pedig a hit követelményeinek felel meg. .

Második, ugyancsak az egyszerűsítés ellen szóló érv ahhoz kapcsolódik, aho
gyan Teilhard a társadalmi totalitásról gondolkodik. Hogy ezt helyesen Játhas
suk, szükség van egy terminológiai magyarázatra. Teilhard ugyanis gyakran hasz
nálja a szocializáció fogalmát. Ez azonban nála semmilyen kapcsolatban nincsen
valamely meghatározott társadalmi rendszerrel, vagy éppen a szocializmussal. O
ezen társadalmiasulást ért: -azt a folyamatot, amely során az emberiség mind szo
rosabb egységgé válik, mind erőteljesebben összefüggő össztársadalmat képez. Te
hát tulajdonképpen az emberiségnek egyetlen szorosan összefonódó egységgé,
egyetlen társadalommá való alakulásáról van szó, Ezt a folyamatot a modern dia
lektika a totalizáció egyik válfajának tekinti. Nos, Teilhard az így értelmezett
"szocializációval" sokszor és sokféle módon foglalkozik. Nemegyszer hivatkozik
technikai tényekre, hogy indokolhassa : az emberiség mind szorosabb tevékeny
ség-egységbe egyesül. Hogy az emberek tevékenysége mindinkább egyetlen áram
latba olvad össze, és ez minden emberi tevékenységet átfog. Mégpedig planetáris
szinten, vagy mondjuk globális módon - az egész földglóbusra kiterjedően.

A globális összesség kialakulása, az, hogy minden emberi tevékenység ezt az
összességét építi és létezteti, természetesen megköveteli a neki megfelelő tudatot
is. Annak tudását, hogy mínden dolog kihat az egész emberiségre, az egész Föld
re, hogy a haladás tétje már a Föld maga, az emberiség egésze maga. Hogy nincs
tehát helye részleges szemléletnek, elzárkózó horízontoknak, hanem mindig az
egésszel kell számolni. Ennek megfelelően tételezi. Teilhard a globális felelősség

elvét, és ebben igazat kell adnunk neki, mert a fejlődés, az emberi társadalom
alakulása és mai helyzete alapján ez az egyetlen felelősség-forma, amely valóban
megérdemli az emberi jelző használatát.

Amikor azt mondom, hogy ezt az elvet csak helyeselni lehet, akkor azt is
meg kell [egyeznem, hogy e relelősségérzésnek, a neki megfelelő szemleletnek ér
vényesülése távolról sem globális még. Ellenkezőleg: a partikuláris-hatalmi, vagy
ha úgy tetszik, nagyhatalmi érdekek szerinti szemlélet nagyon is uralkodik ma még
a világon. És az egyetemes szemlélet érvényesítéséért a marxista ideológián belul
is küzdeni kell még. Ha pedig így van, akkor minden ilyen irányú figyelmeztetés
hasznos lehet - bárhonnan is jönne.

Persze Teilhard a globális szemléletet és felelősséget nem a világforradalom
gondolatával kapcsolta össze, mint Marx és a marxizmus. De ő is az e~berrő~
beszél és emberi felelősségről. És ha ezt más céllal is fogalmazza meg, mint mi
marxisták, mégis dialógusban vagyunk vele, nemcsak más kérdésekben, hanem
ebben is.

IV.

Megpróbáltam válaszolni arra, hogy miért érdemes Teilhard-ral foglalkozni,
vele párbeszédben lenni. Azt hiszem, jogos azt mondani, hogy céljaink és gondol
kodásaink sokban különböznek, de nem egy dologban hasonlatosak. És éppen
ezért természetes és magától adódik a párbeszéd: az emberért, a mai és a holnapi
cselekvés jegyében és érdekében. Persze ez a párbeszéd valójában Teilhard kö
vetőivel folyik. De hogy velük kibontakozhasson, annak a lehetőséget Teilhard
teremtette meg és azok a katolikus világbeli törekvések, amelyek a teilhardianus
gondolkodást azzá tették, aminek ismerjük. Vagyis főleg és többnyire a haladást
kereső irányzattá. Azzá tették, ha nem is mindenütt, de sok helyütt. És ez sze
rintem elégséges érv.
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BARÓTI DEZs6

A NAGY PROFESSZOR ARCKÉPÉHEZ
Megbicsaklik a toll a kezemben. Eletraizom hosszú fejezeteit kellene megír

nom, hogy elmondhassam. mít éltem át véle, eseményekben és lélekben, száza
dunk történetének jó néhány zord esztendeje során. S arról is hosszasan írhat
nék (s illenék is írnom), mit köszönhetek neki egyetemi gólyakoromtól kezdve az
atyai barát biztató szavára oly sokszor éhes férfiévek gondjai és csalódásai ide
jéig. Ezért egyelőre csak válogathatok emlékeim között. S az emlékezés mecha
nizmusához, úgy látszik, hozzátartozik, hogy a legrégebbiek, az ismerkedés ide
jéből valók törnek fel, nemcsak legelőbb, talán a legfrissebben is.

1931 őszén iratkoztam be a szegedi Bölcsészeti Karra. Az érettségi táj?:: egyik
magyar tanárom arra biztatott, pályázzak az Eötvös Kollégiumba. Atyám egyik ko
zeli barátja, Galamb Sándor azonban lebeszélt róla: "Te aki a moderri Irodalom
irnádója vagy, többet kaphatsz Szegeden, ahol majd Sík Sándor, Zolnai Béla és
Várkonyi Hildebrand tanítanak ..." Sohasem bántam meg, hogy hallgattam szavára.

Sík Sándor, amikor első ízben írtam be kollégiumait indexembe. még csak
egy féléve tanított a szegedi egyetemen. Negyvenegy éves volt akkor, de sokkal
fiatalabbnak látszott. Sohasem ült le a katedránál, állva adott elő, lelkes, lobogó
lendülettel, az iskolázott hitszónok kitűnő technikájával és a költészet szereteté
nek bensőséges Iírájával. Valósággal magával sodorta hallgatóit, akik minden órá
ján zsúfolásig megtöltötték a Kar nagyelőadótermét, az auditorium maximumot.
A lányok szerelmesek voltak belé: egyszer szemtanúja voltam, hogy az egyik, va
lamilyen furcsa, babonás emlékek hatására megette névjegyét.

Mi már az első napokban azt a modern professzort szerettük meg benne, aki
az egyetemi katedráról árasztotta felénk annak a huszadik századi irodalomnak
a levegőjét, amit a középískolában nemrég még csak a pad alatt olvashattunk.
Voltak azonban olyan elbúsult filozopterek is közöttünk, akik egyáltalán nem lel
kesedtek érte, mert, bármilyen furcsa, 1930 táján a magyar irodalom még az iro
dalomszakosok egy részénél is az epigon-népiességnél, vagy legfeljebb Herczeg Fe
rencnél fejeződött be. Ezek idegennek, sőt érthetetlennek találták professzorunknak
a Nyugat esszé-stílusától, sőt az ifjú Lukács Györgytől is megérintett szókincsét.
Arról pedig egyenesen borzadva beszéltek, hogy az új professzor nem elégszik meg
a jegyzet felmondásával; olvasmányaik iránt érdeklődik s megkívánja, hogy véle
ményük legyen az eléjük tett szövegekről. Akár az övétől eltérő véleményük.

De még a Kar professzorainak egy része is némi viszolygással fogadta Sík
Sándor professzori kinevezését. Egyesek a Kar még KolozsvárrÓl hozott liberális
levegőjét féltették a piarista professzortól. Talán azért, mert akkortájt valóban a
klérus kívánságára kapott néhány katolikus professzor katedrát, mintegy ellen
szolgáltatásul azért, hogyaszerzetesrendek, köztük az apácák, tanárjelöltjeiket a
szegedi Bölcsészeti Karra irányítsák. Az egyetemi nyelvjárás "világnézeti tanszé
kek"-ről beszélt, az elnevezés azonban nem egészen szabatos, hiszen az újonnan lé
tesített tanszékeknek sem adódott más világnézeti előírásuk, mint a többieknek.

Hamarosan kiderült azonban, hogy Sík Sándor minden megnyilatkozásában
szabadabb szellemű és modernebb volt, mínt azok az óliberális professzorok, akiktől

a klérus apácái lelki üdvét féltette. Így azután nemsokára az a furcsa helyzet állt
elő, hogy a szerzetesek egy része szívesebben hallgatta egyes protestáns profesz
szorok hideg, pozitivista előadásait, mint azét a 'katolikus pap-költőét, aki Ady
vagy Móricz ismeretét követelte meg tőlük. Pedig valóban katolikus professzor
volt; világnézete egyetemi előadásait is kétségtelenül áthatotta. Sohasem hivalko
dóan, még kevésbé agresszíven, inkább szerényen. Olyannyira, hogy ezekben az
előadásokban szinte csak a hozzáértő' fedezheti fel a Szent Jeromos barlangjában ké
sőbbi szerző]ének jelenlétét.

Azt azonban minden hallgatója szinte már az első hallásra megérezte, hogy egy
olyan professzor szél hozzá, aki nemcsak elméletben vagy éppenséggel csak a szak-
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könyvekből tanulta meg mi az irodalom. Inkább a verSlras személyes izgalmai és
saját mesterségének műhelytitkai feletti tudós meditácíói során. Bölcsen tudta te
hát, hogy amikor egy remekműhöz nyúl, szerves organizmus van előtte s azt is,
hogy az irodalomról hitelesen szólní nemcsak tudomány, művészet is.

Tanszéke nem utolsósorban épp ezért lehetett az akkori magyar egyetemek leg
nyitottabb leatedrája. Nemcsak Ady nemzedékéről hallottunk a nagy írónak kijáró
igénnyel felépített előadásokat. Szerétettel elemezte a nálánál ifjabb generáció
költőinek. közöttük például Illyés Gyulának, Szabó Lőrincnek és József Attilának
verseit is. És legyek újabb tanú rá, hogy József Attilát egy verstani disszertáció
megírására biztatta, s így alighanem' csak a tragikus halál szólt bele abba, hogy
végül is nem lett a ma nevét viselő egyetem doktora. De az is ídekívánkozik,
hogy Móricz Zsigmondot ajánlotta Nobel-díjra, s hogy az akkori hivatalos körök
mélységes felháborodásától kísérve Szerb Antalt habilitáita magántanárává (a vi
har elültével elmondta, hogy ez a "vakmerőség" csaknem katedrátába került),
később pedig Ortutay Gyulát, Rónay Györgyöt s e sorok hálás íróját is. Talán
nem szerénytelenség ha leírom, hogy egyikünk sem tartozott a hivatalos irodalom
tudományok képviselői közé... 'Többször hallottam róla, hol elismerés, hol pedig
gáncs gyanánt, hogy javíthatatlanul esztétikai kategóriákban gondolkodott. Ez nem
volt így, az azonban kétségtelen, hogy a homo aesteticus magatartása szorosan
hozzátartozott sokfelé tekintő és sok mindent megérteni, sőt szívvel szeretni akaró
gazdag személyiségéhez. .

Szemináriumai is ezért lehettek szabad vitafórumok. A "papköltő" reverenda
jának védelme alatt sok minden olyat elmondhattunk, ami másutt aligha kapha
tott volna nyilvánosságot. Ji;gy alkalommal például felejthetetlen barátnénk, D. Alice
a francia Pierre Laserre hírhedt romantika-elméletét ismertette. Laserre minden
rosszat (a romantikát is ilyennek tartotta) a francia forradalomból s általában
a forradalmakból származtatott. Alice (akit baráti köre épp ekkor kezdett el "bal
ra nevelni") dolgozatát a forradalmak védelmére hangolta át. A hallgatók egy ré
sze felháborodva követte szavait, s az óra után tiltakozott a professzornál. Pro
fesszorunk. aki egyébként megdicsérte az előadást, a következő szemínáríumot an
nak a leszögezésével kezdte, hogy nála minden értelmesen képviselt véleményt
el lehet mondani ...

És el is mondtunk sok olyat is, amivel vitába szállt, amikor még felsőbbéves

korunkban néhányunkat már barátjává fogadott, szinte mindent kitárhattunk előt

te, ami szívünkön feküdt. Sohasem várta el, hogy vakon kövessük. Elfogadta, hogy
más környezet, más nemzedék gyermekei vagyunk, és hogy problémáinkra nem az
általa választott úton keressük a megoldásokat.

Megindulásától kezdve szeretettel figyelte a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol
légiumának munkáját, s bár nem mindenben értett egyet politikai orientációnkkal,
többször védelmünkre kelt. Mégsem ezért adtuk ki az Advent című szavalókórus
ra írt oratóriumát (amitől szokásos kiadója már pusztán műfaja míatt viszolygott),
inkább azért, mert 1935-ben, amikor ez az oratórium Buday György remek famet
szeteivel megjelent, tiszta humanizmusa és erős szociális tartalma határozott tett
volt közös ellenségünk, a fasizmus ellen ...

S ahogy múltak az évek, s ahogy jött a háboru s növekedtek a közös gondok,
egyre jobban megszeretett bennünket. A legjobban Radnóti Mikl6st, aki egyik
naplójegyzetében találóan nevezte "a nagy professzorá"-nak. Igen. Radnóti Mik
lóssal adatott meg neki a legtöbb, a legszebb, amit egy költő-professzor tanári
pályája során valaha is elérhet: hozzájárulhatott egy nagy költő pályájának kitel
jesedéséhez. Leginkább épp azzal, hogy nem akarta a szó iskolás értelmében ma
gához nevelni; a tehetségéből fakadó lehetőségek bátor keresésére biztatta.

Együtt látom most őket a professzor szerény szobájában, amelynek egyetlen
dísze a sok-sok könyv volt, látom őket, amint egy vers fölé hajolnak. Fáj, hogy
csak az emlékezés idézhette fel (s most ez is csupán vázlatszerű, és alighanem ha
lovány vonásokkal) arcukat. Mert tudom, hogy nemcsak Radnóti Miklós, felejthe
tetlen professzorunk életműve is töredék maradt ...
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RÓNAY LÁSZLÓ

SÍK SÁNDOR IRODALOMSZÉMLÉLETE
Hogy Sík' Sándor, a professzor, mílyen kivételes hatást tett tanítványaira, azt

Radnóti Míklós és Ortutay Gyula nem is egy írásukban elmondották. "A nagy
professzor", ahogy "kedves Miklós fiam" nevezte (Ortutay Gyula szép nekrológ
jának címe szerint) "a jó párbeszéd példáját" adta tanítványainak. Aligha csak
azzal, hogy elhivatott pedagógus művész volt', hanem azzal is, hogy egy teljes és
folyvást tovább épülő irodalomesemény szépségét, igazságát villantotta föl előttük

előadásaiban, s ezt szolgálta a maga művészi példájával is.
Pedig milyen nehezen vállalta épp ezt a hivatást. Egyik legszebb rejtőző, sze

mérmes egyéniségéről oly sokateláruló költeményében, a szegedi egyetemi kated
rára való kinevezése alkalmával írt Életem útja közepénben mondja :

Még nem is értem, hogy kerülkőzött.

Csak tapogatom magam a talárban,
Akár az egyszeri szabó abálban,
Mint Saul a próféták között.

Vonogatom a vállam,
És hümgetem, furcsállom a fejemben:
Hány ember volna boldog a helyemben!
Hány volna kétszer különb ide nálam!

Én nem kerestem! Isten látja lelkem!
Nekem jobb volt a gyerekek kö,zt
- Vereb!i!cskének oerebek közt
Bukjenceznem és csiripelnem.

Itt komolyan kell szóljak komolyaknak:
Ülök egy nagy magas katedrán,
Sok várakozó szem mered rám,
És óraszám sem mosolyognak.

A tépelődést és a felelősséget, a vállalt hivatás nehézségeitől megriadó lelkületet
itt is a gyermekség álarca mögé rejti - milyen jellemző gesztusa ez egész l írá
jának és emberi habitusának! -, de higgyük el, hogy "csak-csak visszasírta" in
nen, ebből az irigyelt pozícióból "az öreg Házat", s nem véletlenül könyörgött
verse végén, hogy ;,csak szíve maradhasson gyermek". Sokkal több, sokkal mé
lyebb jelentés rejlik ebben a gondolatban - amely ezúttal nem költői sztereotípla,
nem is a máskor tudatosan vállalt szerep kifejeződése -, mínt amit a szavak köz
vetítenek Sík Sándor épp szegedi egyetemi tanársága idején jutott el a költői

alázatig. Míndíg is egyszerű poéta volt, úgy szerette dicsérni Teremtőjét, mint a
-mező lilioma, vagy az ég madarai, de ekkora megérett benne az irodalomtudós
alázata is, Mostanra jutott el a szinte adys gőgű elődkereséstől (melyet Mindszenty
Gedeonról írt, sok szempontból igen fontos könyve képvisel) az emberi esendő

ségeket is iródalmi normativákkal mérő magatartásen át (mely jellemző vonása
Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyve Adyról írott részének) ahhoz az egysze
rűséghez, mely épp purítánsága folytán a legmélyebb összefüggések meglátására is
képessé tette, s olyan felismerésekig is eljuttatta, melyek a kor úgynevezett kato
likus irodalma számára inkább eretnekségek és tilalomfák voltak.

Az induló Sík Sándorra, de nemcsak rá, hanem sok kortársára is, hosszú esz
tendőkön át Prohászka gyakorolt Ienyügöző hatást'. Azt sokan elmondották már,
hogy első versesköteteinek áradó hangja, ifjúi hevületc Adyra utal vissza. De leg
alább annyira - Prohászkára is. A Föld és ég vagy a Diadalmas világnézet elvont



témákat is felizzító belső lobogása is ott lüktet' a tizes évek körül felívelő kato
likus költészetben, Harsányi Lajos és Sík Sándor Iíráiában. (Mint ahogy kifejezet
ten vallásos ihletésű verseikben az 19G8-ban megjelent Elmélkedések az evangéli
Ulm'ól nyelvezetének hatása is kimutatható.) És kétségtelenül nyomot hagyott Sík
Sándor ekkori szemléletmódjára Prohászkának az a gondolata is, hogy a kapita
Iista kor kultúráia "lerongyolódott", s hogy a kereszténységnek talán az a leg
nagyobb bűne, hogy nem tudott felemelő ideáloka-t állítani a megromlott kor elé.
(Más kérdés, hogy Prohászka Adyt is - akit Sík Sándor kezdettől nagyra be
csült - mindenestől e vesztébe hulló kor reprezentánsának érezte. Ne feledjük el
azonban, hogy még az olyan Prohászkánál lényegesen liberálisabb tudós is, mint
Szekfű Gyula, Adyt a felbomló kisnemesi osztály egyik utolsó hősének tekintette.)
A maga médján Sík Sándor is részt akart vállalni e "felelősségből", melyet Pro
hászka hangoztatott, s részben a vágyott ideálkép felmutatása végett nyúlt vissza
Mindszenty Gedeon életművéhez a múlt századba (Mindszenty Gedeon élete és köl
tészete). A nem túl jelentős költői; a katolikus líra nagy reformátorának tartot
ta, elsősorban azért - erre a tanulmányában közölt verselemzések a bizonyíté
kok -, mert Iírájának középpontjában az istenélmény állt. De nem a bonyolult
harcok, szenvedések, hanyatlásole és emelkedések után kiküzdött Isten élménye,
hanem egy természetesen megszerzett, prímér líraisággal érvényesülő Isten-kép,
mely Sík Sándornak is sokáig ideálja volt. Nem vette észre, hogy a Prohászka ál
tal megvetően "lerongyolódott"-nak nevezett (Prohászka a Harsányi által annyira
kedvelt Nyugat körére is gondolt) közegében új. sokkal összetettebb rejtett haj
szálereken át a felszínre bukkanó istenélmény kísért, akár Ady istenes verseiben,
akár Juhász Gyulánál. akár Babitsnál, akinél annyi és oly fájdalmas alakváltozat
ban bukkan fel ez a téma. Ez az egzisztenciálisabb, megszenvedettebb istenélmény
végül is több rokonságat mutat a nyugati országokban ekkor induló neokatolikus
vagy kereszténynek nevezett irodalommal, mint az az irányzat, mely nálunk a tí
zes évek végén és a huszas évek elején katolikusnak nevezte magát. Péguy és
Claudel nagy művei születnek ekkor, majd -Le Fort himnuszai, s mindezekben
közös, hogy emberi szenvedésüket, esendőségüket ajánlják fel Istennek, hogy alá
zattal, a tékozló fiú módján, reménykedve közelitenek hozzá. Nálunk az egyház
hatalmi helyzetben volt, s lényegesen nagyobb tekintélyük volt a katolicizmus
"teoretikusainak", mint költőinek. Ne feledjük a fiatal Harsányi Lajosnak azt a
naplójegyzetét. melyben leírja, miképp vágta gúnyolódó, értetlen paptársai szemé
be az irodalmat védelmezve: "Magas ez nektek!". A háború után nagy zajjal
zászlót bontó, orgánumokat teremtő harcos katolicizmus irodalomszemlélete "egy
szerű" és "praktikus" volt. "Az irodalmi dekadencia - írja az Élet egyik cikke -,
az érzéki kultúra, megmérgezte, elsorvasztotta a nemzeti öntudatot." A háború
utáni katolikus irodalom vezérei (Sík Sándor és Harsányi Lajos aligha véletlenül
nem tartozott közéjük) - "a magyarság törődött arcát akarták felfrissíteni az
igazi irodalom patakjában", Sorra jelentek meg az úgynevezett hitbuzgalmi mű

vek, s az elméleti alapvetésekben is újra és újra megfogalmazódik a szellemi
puritanizmus, az egyszerűsödés kívánalma, nyilván' a Nyugat egyoldalúan sze
cessziósnak ítélt ízlésével szemben. Még az olyan tehetséges írók is, mint Har
sányi Kálmán, meglehetősen zűrzavaros fejtegetésekbe bonyolódtak a "turáni
kultúra" értelmezése körül; s ő volt az, aki büszkén írta le: "A legkeletibb Nyu
gatot s a legnyugatíbb Keletet csakis a magyar képviselheti", A kor egyik ural
kodó irányzata volt ez az "álnyugalom" és "álgőg", melyet oly jellemző módon
szolgált Herczeg Ferenc, aki ugyan érzékeltette a polgári társadalom moráljának
kíúttalanságát, de sosem felzaklató; dinamikus módon, hanem a csendes belenyug
vás békét sugalló hamis gesztusával. (Műveit némelyik katolikus orgánum is a
kor reprezentatívalkotásaiként ünnepelte.) Minden, ami a felszín. alatt gomolygó
örvényre, a kiáltó igazságtalanságokra, a megoldatlan kérdésekre figyelmeztet:
nyugtalanító, ízlésromboló volt e szeniléletmód értelmében.

A katolikus szellemű kritikában körülbelül 1925 táján figyelhető meg a tuda
tos önértékelésre való törekvés. De ez~ folyamat sem egységes: nem, megnyugta-

601



.tóan tisztázott alapelvek szerint történt. Nem tisztázódott a "katolikus irodalom"
fogalmának mibenléte, s a kritikusok java része szívesebben ítélkezett,. semmint
a mű immanens értékeit vette volna fontolóra. Még Harsányi Lajos is a "keresz
.tényellenes tábor szennyes irodalmi áradatáról" beszélt, megfeledkezve arról, hogy
az akkoriban valóban egyre nagyobb teret hódító másodlagos irodalomnak katoli
kus oldalon is megvolt a maga párhuzamos jelensége az együgyü, árnyalattan
jellemrajzú regényekben. s a kifejezetten irredenta művekben,

Sík Sándor nem vett részt az irodalmi harcokban, szervezkedésekben. Az
/,;öreg Házban" tanított. (Tanárságáról, egyéniségéről Thurzó Gábor rajzol érdekes

képet Tetszés szerint círnű kötete egyik darabjában, ez a portré azonban mintha
kicsit sötétebbre lenne színezve az eredetinél.) Versei, irodalmi írásai többé-ke
vésbé rendszeresen jelennek meg a katolikus lapokban, s ekkortájt kezdi meg nép
szerű esztétikai előadássorozatait ak Éle~ szervezésében, Gárdonyi, Ady, Prohászka
(1928) című irodalomtörténeti műve (melyet maga szerényerr "tanulmányoknak"
nevez) mégis váratlanul érte a közvéleményt, s egyszeriben a piarista tanárra irá
nyította az érdeklődést. Az irodalomtörténetírás azóta sok mindenben meghaladta
Sík Ady-képét, melynek talán az a fő aránytévesztése, hogy néhol a költő em
beri habitusára helyezi a hangsúlyt, s azt ítélve mond bírálatot a versekről is.

A művet és az embert természetesen nem lehet elválasztani. Ha szakadék tá
mad a kettő között, az irodalmi értékelés szükségszerűen elveszíti legfontosabb
fogódzó pontjait. [Sőtér István kitűnő tanulmánykötetében (Az ember és a műve)

.szűntelenül hangsúlyozza, mily fontos az író és a mű kölcsönhatásának vízsgálata.]
Sík Sándor azonban - noha ő maga figyelmeztet arra, hogy Adyt csak úgy lehet
megérteni és átérezni, ha az olvasó vállalja a goethei kívánaimat: bele kell fe
ledkezni vulkáníkus mélységeibe - kicsit mintha visszariadna Adynak az ő ember
ideáljától annyira különböző jellemétől, személyiségétől, Mégis szinte hihetetlen bá
torság volt a részéről egyszerre és egymás mellett érzékelni mint a korszak két
meghatározó egyéniséget: Prohászkát és Adyt. Nem véletlen, hogy katolikus rész
ről is támadták könyvének azokat a fejtegetéseit, melyekben a korra adott jel
lemző feleletként együtt említi a Diadalmas világnézetet és az ŰS Kajánt. És ő

volt az első katolikus részről, aki fenntartásait, esztétikai véleménykülönbségeit
hangsúlyozva ugyan, de "új, monumentálís, tragikus lírá"-nak nevezte Ady költé
szetét. A könyv ugyanakkor jelent meg, amikor Kosztolányi az Ady-revíziót kez
deményezte, és ennek szenvedélyes vitájában olyan hatalmas költőegyéniségek,

mint Füst Milán, Ady iránt való teljes közönyükről és értetlenségükről tettek
tanuságot; Ebben a kérdésben, kivált ha a Gárdonyi, Ady, Prohászka Adyról szóló
fejezetét összevetjük majd később írt Ady-tanulmányaival, egyetemi előadásaival.

Sík Sándor megértöbb és egyetemesebb álláspontot képviselt, mint a korszak nem
egy nagy lírikusa.

A Gárdonyi, Ady, Prohászkának nyilván nagy része volt abban, hogy 1929-ben
Sík Sándor a szegedi egyetem professzora lett. Ortutav Gyula elmondja, milyen
új színfoltot jelentett a másodrendű filológusok között a "nagy pedagógus", aki
ugyanakkor nemcsak nevelői egyéniségével gyakorolt hatást, hanem azzal a nyi
tottsággal is, ahogy az irodalomhoz közeledett. ahogy a jelenségeket és a műveket

interpretálta. Különösen izgalmas és tartúlságos ebből a szempontból .4. magyar köl
tészet a milennium után oímű kollégiuma, amelyben a századforduló korától egé
szen az akkor "jelennek" számító irodalomig haladt. Nem remekművek, nem befe
jezett irodalomtörténeti értékelést adnak ezek az egyetemi előadások; de nem
nehéz elgondolni, milyen izgalmas lehetett hallgatóinak a kortárs irodalommal való
megismerkedés lehetősége, milyen érdekes lehetett a katolikus irodalom egyik ve
zéregyénisége szájából hallaniok a katolikus irodalom és Harsányi költészetének
méltatását.

Ahogy a katolikus költészethez és Harsányi Lajoshoz közeledett, az objektí
vitása folytán minden irodalmi vizsgálódás számára tanúlságos lehet. "Első verses
könyve, az Új vizeken 1908-ban jelent meg - mondta költőtársáről. - Címe nem
véletlenül emlékeztet Ady Endrére, akine): első fontos kötetének utolsó verse is
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ezt a cimet viseli. Esztétikai érték szempontjából ez a kötet nem jelentős. Nincse
nek benne eredmények, még kísérletek is alig, csak egy bizonyos nyugtalanság
mutatkozik benne. Megbillenése ez annak a halvány, élettelen de magától értető

dően élettelen költészetnek, mely előtte jellemezte nálunk a katolikus lírát. Zsen
gék ezek a versek, nincsen bennük semmi igazi érték, sem új formáknak, sem új
hangoknak jelentkezése, csak azt érezzük, hogy ezt a költőt nem elégítik ki a
régi formák. A kötet címe, egy-két sor, egy-két téma mutatja, hogy" ez a fiatal
költő kezd megismerkedni azokkal a versekkel, melyek Ady és körének tolla alól
kerülnek Id. S ez az, ami nyugtalanítólag hatott rá. Tehát látszik, hogy kezdő,

nyugtalan tehetség." Nyílt és őszinte szó volt ez, és Sík Sándor azt sem rejtette
homályba, hogy nem kedveli a múlt század egyik jellegzetes - a jelen század
ban is virágzó - lírai műfaját: a "sekrestye-költészetet". Mint ahogy az is jel
lemző ekkori irodalomszemléletére, hogy előadásaiban alig fordított figyelmet a
konzervatív irodalomra. Erős hangsúllyal szólt ugyan Harsányi Kálmánról - aki
azért alaposabb méltatást érdemelne az utókorától is annál, amit az Irodalmi Lexi
konban kapott, abból ugyanis egyszerűen kimaradt -, de azt is éreztette, hogy
a Kristálynézők és az akkoriban nagy figyelmet keltett Ellák is inkább múlt szá
zadi ideál megnyilvánulása. Ugyanakkor, amikor a kurzus-Iapok még míndig Ady
Endre egyenesági leszármazottaként, egyetlen méltó örököseképp ünnepelték Lend
vai Istvánt, Sík Sándor a többi között ezeket mondta róla: " ... a legterméketle
sebb és legérdekesebb egyéniség ... akinél nagyobb és kevésbé beváltott ígéret nem
élt az utóbbi évek magyar költészetében." "

Előadói hatásának egyik legnagyobb titka alighanem abban rejlett, hogy nem
csak az adott műalkotásról vagy íróról szólt, hanem gazdag kitekintést adott kö
réje; és gyakran világirodalmi analógiákat is felsorakoztatott. Néhol érezni mon
dataiban valami romantikus, ismeretlen hangokra figyelő pátosz rnegnyílatkozá
sát, de ugyanez a mozzanat ott vibrál némelyik ekkor kelt versében is:

Földön túl, tengeren innen
AlI a torony.

Jobbra, balra, előre, hátra
Veti a lángot.

Emberek, odakint a fekete vizen,
Ne féljetek, állok.

Hajósok a fergeteg éjben,
Szélmarta vitorlák, rokkant evezők,

Ide hozzám:
Emelem It lángot.

(Világítótorony)

Az egyetemi évek kezdték végérvényes vonásokkal kiformálni benne azt a
teljes szemléletet, melyről oly igaz megbecsüléssel szóltak és szólnak ma is tanít
ványai (bár érzésünk szerint ennél többet is érdemelne), és amelyek kiteljesedé
sében bizonyára része volt legkedvesebb fiaival, a Sz~edi Fiatalakokal való szün
telen kapcsolatának is. Nem véletlen, hogy nekik ajánlotta Virasszatok! című ver
sét, melyben nemcsak az őket összefűző szellemi kapcsolatról ír, hanem a kor
hangulatának is hiteles rajzát adja:

Barátaim,
Setét az égbolt, jégmorcos tetőjén

Még vendégképp se villan a verőfény.

Ily nap ki járna kinn!
A kutya-macska is ma összebúj
Szélvédte vackain.
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Mint ahogy a kornak is, Sík Sándor nevelői, emberi egyéniségének is tökéle-.
tes rajza az a kép, melyet Radnóti Miklós adott róla Köszöntőjében:

Egy költőt 'Ünnepeltek itt,
ki Krisztust kiált, mikor
az erőst is megtörte már a próba.
s bárány helyett a farkast hirdeti
a kemény öklére büszke Európa.

A Szegedi Fiatalokkal folytatott eszmecserék alaposan mélyítették Sík Sán
dor társadalomszemléletét, fokozhatták ilyen irányú érzékenységét. Megmutatko
zik ez egész ákkori költészetében és bizonyára motiválja az Egyetemesség és for
ma (1935) címü nagyon fontos tanulmány magatartását. Az a minden irodalmi
irányzattal szemben megértést, türelmet tanúsító szemléletmód, amely e tanul
mány vezéreszméje, Sík Sándor további pályájának minden irodalmi megnyilat
kozását [ellemezte. Az Egyetemesség és forma a hazai "neokatolikus" mozgalom
irodalomszemléletének alapvetése lett.

Ekkorra már csendesülőben volt a katolikus irodalmi mozgalom második nagy
hulláma is, mely olyan hatalmas alkotásokat hozott a felszínre, mint az Egy fa
lusi plébános naplaja, Eliot Puszta országa és Hamvazószerdája, Mauriac jó néhány
műve. Ezek az elementáris erejű, szűntelenül a társadalmi problémák közelségébe

.törekvő művek ékesszólóan igazolták, hogy helytelen a katolikus irodalom külde
tésének "steril" magyarázata. Istent az írónak nem a földön kívül kell keres
nie, hanem a világban! Mert aki az irodalmi műben virtuális mennyországot te
remt maga köré, angyalokkal, barokk díszekkel, az kiszakad a való világ von
zásából. Ez Sík Sándor döntő fölismerése - melyet semmivel sem kisebbít, hogy
e felismerés sok csatornán keresztül juthatott ekkor már hozzá és hogy mellette
körülötte-utána felnövekedett egy nemzedék, mely szembefordulva a "hivatalos
katolicizmussal", ugyanolyan kiábrándultsággal fordulva el szarvezeteitől mint
Thurzó Gábor hőse, a "Bárány az; akolban" teszi, egyre intenzívebben érdeklő

dött a francia katolikus irodalom elmélete és gyakorlata iránt, és a maga próbál
közásainak igazolását hallotta ki például Mauriac Dieu et Mammonjának abból a
részletéből, melyben a nagy író világosan kimondja, hogy elsősorban nem az
erény ábrázolása teremt igazi irodalmat: " ... Valaki azt mondaná, nemcsak a bűnt
kell festeni; az embernek megvannak a maga nyomorúságai, de van nagyság is
benne, és végül is vannak szép lelkek és ezek törlénetét is meg lehet írni. Va
lóban, távolról sem osztom Gide véleményét, mikor azt állítja, hogy jó érzések
kel nem lehet jó irodalmat csinálni; nem lehet jobbat csinálni a rosszakkal sem.
inkább azt kellene mondani, hogy nem egykönnyen lehet íó irodalmat csinálni
csak jó érzésekkel, és talán lehetetlen azokat úgyelkülöníteni, hogy épületes áb
rázolásokat csináljunk belőlük. Az újkori regényíró becsvágya, hogy az egész
embert ragadja meg, ellentmondásaival, örvényléseivel együtt. A valóságban szép
lelkek tiszta állapotban nem léteznek; ilyeneket csak a regényekben. akarom mon
dani a rossz regényekben lehet találni. Amit szép léleknek nevezünk, az csak
egy önmaga ellen vívott harc árán lett azzá, és a harcot mindvégig állnia kell.
önmagában le kell győznie azt a rosszabbik részét, amelytől okvetlen el' kell
válnia, s ez a rész annyira létezik, hogy a .regényírónak számba kell vennie"
(Eckhardt Sándor fordítása' az Ú j francia katoli1cus irók antológiája című kötet
ben). Tulajdonképpen e néhány mondatban rejlik a katolikus irodalom ars poeti
cája, melyet talán szélesebb kitekintéssel, de ugyanezzel a konklúzióval fogalma
zott meg Sík Sándor is az Egyetemesség és formában. S tulaidonképpen ezt a gon
dolatot járja körül, immár a totális művészet történetiségét is szemügyre véve,
egész fejlődésén végigtekintve, hatalmas méretű Esztétikájában (1943). Mint esz
tétikai rendszerezés, kétségtelenül sok kérdést támaszt az impozáns alkotás, bár
tény, hogy egy lehetséges megközelítési módnak mind a mai napig ez a legtelje
sebb "rendszere. Az pedig vitathatatlan, hogy Sík Sándor irodalomszemléletének
csúcsát jelenti.
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Már több ízben jeleztük, hogy nagyon érzékenyen vreagált az író esetleges
'emberi gyengéire. Az Esztétika fejtegetéseiben nyilvánvalóvá válik, hogy ekkorra
már szimultán együttesben látja az embert és művet, s nem bűnről és erényről

beszél ebben a vonatkozásban, hanem "életgazdagságbeli különbségek't-ről: "Jaj
is volna a művésznek, ha csak művész volna, hiszen' ez elzártságot, életidegensé
get, hűvösséget, műhelyszerűséget, és főleg szegénységet eredményeztie művésze

tében is, amint ezt az olyan művészek alkotásai, akik viszonylag megközelítet
ték ezt az embertelen, csak-műveszi életformát, jellemzően mutatják, A legma
gasabb fokon is megfigyelhetjük ezt, ha arra az életgazdagságbeli különbségre gon
dolunk, amely például Tóth Árpád' és Ady költészete, vagy Brückner és Beetho
ven zenéje között oly szembetűnő. Ez természetes is: hisz az emberi vonatkozások,
az élet szolgúltatja, illetőleg kelti fel a lélekben azokat a tartalmakat és formá
kat, amelyekből a múvészetí alkotások fogamzanak. születnek, nőnek és tökéletes
sé válnak. Minél gazdagabb és szüntelenebb a tartalmaknak -és a formáknakea a
forrása a művészi lélekben, annál több, biztosabb, élőbb és egészebb a .művé

szi életműködés' lehetősége is."

Ez a teljességre való törekvés Sík Sándor művészetszemléletében megmutat
kozik az Esztétikának azokban a részeiben is, ahol az érzelmekről szól. Nem volt
ő ún. emocionális alkat soha; költészetét is fegyelmezte a tudatos yendező el v
jelenléte. De Esztétikájában részben Spranger nyomán -rnégis ezt vallja: "A mű

vészi képzelet totális jellegének esztétikailag a legjelentősebb mozzanata: az érzel
mi világgal való legbensőségesebb, legelválhatatlanabb, egymást át- meg átjáró
kapcsolata." Az a Sík Sándor, aki korábban az öregedő Arany János magatartá
sát, az "Öszikék" mélabúját érezte a lélek legteljesebb önkifejezési lehetőségének,

most már azt is látja, hogy az esztétikum egy alapvetően más struktúrában is
teljesen, hitelesen, igazán valósulhat meg. Nem véletlen, hogy egyik felszabadu
lás után írt Ady-tanulmányának - benne látta mindig is az érzelmi típusú alkotá
legjellemzőbb példáját - Az örök Ady címet adta.

'Van Sík Sándor pályájának a felszabadulás után is olyan szakasza, amikor
rokon vonásokat mutat a világirodalomban tapasztalható hasonló kiindulású tö
rekvésekkel. 1946 végén, az újrainduló Vigilia Iőszerkesztőjeként, programcikkben
válaszol Lukács György Ielhívására.vakí sürgette a hallgató magyar írókat - er
ről a vélt hallgatásról érdekes eszmecsere folyt a Mag·ya.rok hasábjain -, kapcso
lódjanak bele a megújuló irodalom áramkörébe. Sik Sándor bejelenti a katolikus
irodalom párbeszédre való hajlandóságát, jelzi, hogy írótársaival együtt részese
akar lenni az új világ építésének és segíteni akar az esetleges hibák, félreértések
tisztázásában.

Ugyanekkor kezdi pályáját - szinte hasonló eszményeket vallva - Heinrich
Böll és keresztény kiindulásúak Dürrenmatt első alkotásai ·ls. "A társadalomnak
előbb a peremén, majd a középpontjában is változni kezdett valami. Úgy lát
szott, hogy a régi harcos kultúrkeresztény álláspont és a bibliai jelek szájba rágott
értelmezése -terbbé már nem fedi a valóság nagy területeit" (Paul Konrad Kurz:
Über moderne Literatur). Ez a változás világosan tükröződött a külföldi és a ha
zai keresztény szellemű irodalomban. A majdani kutató Sík Sándor költészeté
ben is kimutathatja ekkortájt az elmélyülés jegyeit, a népdalszerűség meg-meg
csendítését, mint e változás adekvát formatalálásainak kísérleteit. De az irodalom
tudós Sík Sándornak szintén akad egy nagyobb szabású műve, a Szent Jeromos
barlavuna. az irodalom lelkiéleti jelentőségéről írott tanulmánya, amely abból a
szempontból is nagyon jelentős, hogy végérvényesen túllép benne azon a sosem
titkolt barokk "eszményen", melynek megvalósulását oly költői hévvel állította
olvasói elé Pázmány Péterről és Zrinyiről. a költőről írt könyveiben. Végtelen
egyszerűség, ai irodalom demokratikus szemlélete jellemzi ezt az írást: mint ahogy
ez az alázatos, messzírs tekintő lelkiség jellemzi Sík Sándor szemléletének kései,
nagyszerű megnyilvánulásatt, a konferencia-beszédeket is, melyek persze nemcsak
irodalomszemléletének revelálódásaí, hanem "a modern magyar spiritualitás tör-
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ténetének" fontos fejezetei. Sík Sándor ekkor is, ezekben a beszédekben is "kül-·
detést" teljesített, mint ahogy küldetés, misszió egész életműve is.

Az újrainduló Vigilia élén álló már említett programcikkében írta, hogy a
"Vigilia" szó virrasztást is jelent. Ö egy egész korszakot "virrasztott" végig. Ke
zében tartotta a költészet lámpását, s mindig erőt, enyhet adó forrása volt az
imádság. De hozzátartozott fegyverzetéhez az irodalomtörténetírás is, melynek alak
változatai a magyar katolikus gondolkodás és irodalom változásait is tükrözik,
legszebb pillanataiban pedig európai horizontú kitekintést kínálnak.

"De minek ez a sok mihaszna kérdés? / A tett a fontos, nem a szürke értés"
- írja egyik utolsó versében, a Kérdések [elelet nélkülben. Ez tulajdonképpen az
irodalomtudós Sík Sándor ars poeticája is. Mindszenty Gedeon felfedezésétől az
újra és újra megfogalmazott Ady-leépíg míndig !enni akart az irodalomért, so
sem csak "szürkén"megértetni azt. Ezért lett nagy professzor és nagy irodalom
tudós. Megérdemli, hogy reneszánsza legyen.

LUKÁCS LÁSZLÓ

A SZERETET PEDAGÓGUSA

"Mindent vágytam szeretni, mint az Isten"

"Sík Sándor a költő, az írodalomtudós, a nevelő lassan elfoglalja méltó helyét
egy tisztuló és kitágult nemzeti köztudatban" - írta róla, "lelkének atyjáról" Bol
dizsár Iván néhány hónappal ezelőtt. (1) Ez a "méltó hely" nemcsak az ő szá
mára kitüntetés. Gazdagszik a "köztudat" is, ha haladó hagyományai közé beso
rolja mindazt, ami haladás és érték volt a maga korában.

Sokoldalú életművét sokfelől közelitették már meg. De ha sokfelé ívelő élet
művének gyújtópontját keressük: elsősorban nevelő volt, piarista. Nevelő volt az
osztályterem és az egyetemi előadóterem katedráján, irodalomtudósként és költő

ként, prédikációiban és konferenciáiban, országos rnozgalrnak élén, de a gyónta
tószék vagy egy-egy éjjeli őrség négyszemközti beszélgetéseiben is. Mégsem került
bele a magyar pedagógíatörténetbe, rnert sem elméleti kutatásaival, sem valami
lyen intézményalapításával nem szerzett kizárólagos szakmai hírnevet magának:
vagyis sohasem maradt csak pedagógus, hanem míndíg költő is volt, tanár is volt,
pap is volt - és visszafordíthatnánk a sort.

1.

Hogyan került a pedáns írású, választékos beszédű magyar tanárok közé? Hisz
kézírása csaknem olvashatatlan, s még 1941-ben, az egyetemi katedráról is elmond
ja, hogy "a jó tanár egy kicsit mindig .pongyolán beszél; nem dicséret egy tanár
ra, ha azt mondják rá: olyan az előadása, mintha írásbólolvasná. Az nagyon jó
írás lehet, de előadásnak feszes." (~)

Tanáreszménye elüt kortásaiétól. A tanár - diák - közlendő ismeretanyag
(mondjuk tágan: a megismerendő világ) hármasában nem a tanár áll a középpont
ban mindenható tekintélyként megfellebbezhetetlen példaként, a világ nem rajta
át szűrve jut el a diákhoz. A diáknak közvetlenül kell találkoznia a valósággal,
magyar tanításban az irodalmi művekkel; a tanár mellette álljon, munkatársként.
Fent említett előadásaiban újra meg újra megvallja. hogy tanári pályájának kez
detén maga is a színes, élményszerű tanári előadást tartotta a legfontosabbnak.
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Olvasom Zrinyit.
A szemek kigyúlnak

És rámlobognak, mint megannyi égő

És nyugtalan és szomjasfényű csillag.
De én már nem is látom a fiúkat,
Én már nem látom, csak az Öriást;
Akinek boldog és alázatos
Kis apostola lettem, akinek
Igéit hirdetem a kicsinyeknek,
És szépségét, amelytől mámoros vagyok,
Próbálom megérteni nyomorult
Kis szavaimmal.

(Nagy Fiúk)

Később eszmélt rá, hogy "ilyenképpen a gyerek még nem kerül érintkezésbe'
az irodalommal, csak az irodalomról szóló előadással. Az én előadásom lesz él
ménye, nem az irodalom. De én nem azért vagyok a~özépiskolában, hogy a ma
gam gondolatait tegyem élményévé a gyereknek, hanem Petőfit, Aranyt vagy
Zrínyit." (3) A gyerekek iránti szeretete és tisztelete (lz önfegyelem korlátai közé
szorította lírai szenvedélyét, a művek iránti lelkesedését. Nem a saját érzelmei,
gondolatai a fontosak, hanem a diákokéi : neki egész személyiségével azoknak szol
gálatába kell szegödnie.

A tanár "első és legfontosabb eszköze a kérdés". "Hagyom őket vitatkozni ...
fontosabb, hogy az ő fogalmaik tisztul janak, mint hogy egy fél oldallal többet
olvassanak." (4) Rejtett, miniatür önarcképre bukkanhatunk akkor, amikor a cser
készetet ismertetve az őrsi gyűlést leírja. "Egy kisebb szobában találjuk magun
kat, amelynek minden sarkában egy-egy 7-8 fiúból álló csoport ül, áll vagy mozog
többé-kevésbé izgatott beszélgetésben vagy közelebbről talán meg sem határoz
ható tevékenységben... Csak aztán vesszük észre, hogy a szobában egy felnőtt is
van, aki mint a csapat parancsnoka mutatkozik be később. Míg azonban a munka
folyt, ez a vezető mintha nem dolgoznék, csak nézné, élvezné mások munkáját.
Ide-oda jár egyik csoporttól a másikhoz, itt egy dicsérő szót tesz, ott nem is szól
semmit, csak mosolyogva hallgatja a vítát.' (5.)

Ugyanez maradt a módszers az egyetemi katedrán is: Ortutay Gyula emlékei'
szerint: "Véleményünk kialakítását a professzori tekintély nem akarta erőszakos

irányítással befolyásolni. Úgy vitázott velünk, mintha kortársai lennénk, egyforma
pozícióban. Szenvedélyes kiváncsisággal figyelte vitánkat, s aztán érveink közé
vetette a maga érveit. S nem tűrte, hogy a professzor szavát fogadjuk el: az érv
igazának kellett mindig győznie." (6)

A század első évtizedeinek iskolájában azonban ismeretlen volt a csoport
pedagógia, a demokratikus nevelés, a bizalmas tanár-diák viszony. Enélkül pe
dig a tanár legföljebb ismeretterjesztő lehet, de "növendékeit" az életre nevelő

pedagógus nem. Sík Sándornak látnia kellett, hogy kora középískolájának szel
leme alkalmatlan a teljes ember nevelésére. Az iskolán kívül nézett hát körül,
mit használhatna fel nevelési eszközül. Igy talált rá a századforduló hirtelen di
vatossá lett ifjúsági szervezetére, a cserkészetre.

"A mai középiskola minden ellenkező belátás és elvhangoztatás ellenére is
egyoldalúan intellektuális színezetű, - írja 1916-ban. Az erkölcsi nevelés még a
legjobb iskolában és a legjobb tanárok kezén is szükségképpen háttérbe szorul.
... Ilyen körűlmények között igazán minden pedagógusnak tárt karokkal kell fo
gadnia minden komoly törekvést, amely az igazi erkölcsi nevelés munkájában
akar segítségére lenni. Azért benső örömmel kell fogadnunk azt a legmagasabb
erkölcsi eszményből táplálkozó, de minden ízében gyakorlati nevelői programot is,
amelyet a cserkészet akar megvalósítani.' (7) .

Középískolai tanársága folyamán (a budapesti piarista gimnáziumban) idejé
nek és energiájának jó részét a cserkészet köti le. Legfőbb célja azonban nem az,
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hogy hatalmas méretű szervezetet hozzon létre (ebben még 1916-ban sem bízik l), .
hanem az, hogy a magyar cserkészet eszményeiben és gyakorlatában egyaránt
minden ideológiai manípulálástól mentes, minden ízében humánus - "tehát ke
resztény" - lehessen. Nemigen volt más a cserkészet akkori vezetői között, aki
ennyire következetesen és elsődlegeserr a teljes emberségre nevelő eszköznek tar
totta volna a mozgalmat. Amit előadásaiban, könyveiben, cikkeiben annyiszor meg
fogalmazott "cserkész-Ielkület" címmel, az voltaképpen a teljes ember, az evan

-gélíumí ember eszménye.
Fő jellemzője a "mélység", "az emberségnek mélyebb értelmezése, átélése. Az

életet a testnek és léleknek minden érző szervével meg akarja fogni, le akar ásni
a lélek mélyébe, az értelemnek és az érzelmek világának minden rétegén keresz
tül, a legmélyebb torrásokig, ahol a hitnek, a vallási élménynek, az istenséggel
való érintkezésnek gyökerei fakadnak. Nem áll meg a dolgok felszínénél, nem elég
szik meg a látszatokkal : a végső értékeket keresi. Egész életének épületét a leg
mélyebb alapra, Istenre építi." (8) Ez a "mélység" az egész világot magához ölelő,

"könyörtelen realízmusból" táplálkozik. A világot is, önmagát is hibákkal telinek
- vagyis: megvalósítandó feladatnak látja, s felelősnek tudja magát érte. "Min
dennap jobb akar lenni, de mindennap tenni akar valamit arra is, hogy a vi
lág jobbá legyen."

A "mélység" kiegészítője az " egyetemesség", amely nemzetek és osztályok ha
tárai fölött testvérének érez minden embert. 1927-ben írja le ezeket a sorokat:
"Aki tudja, hogy minél jobb magyar, annál jobban szolgálja az emberiséget, az
előtt nem probléma többé a nacionalizmusnak és az internacionalizmusnak mond
vacsinált szembeáll ítása . .. A cserkésztől egyaránt távol van a vak sovinizmus
gyűlölködése és az inaszakadt pacifizmus langymeleg férfiatlansága. Minden em
bert testvérként szeret, bármilyen nemzethez, fajhoz, világnézethez, felekezethez
tartozzék is." (9)

Sík Sándor jól tudta, hogy mindezeknek az eszméknek és eszményeknek az
értéke annyi, amennyit belőlük egy-egy fiú a maga életének mindennapjaiban
megvalósít. A nagy számok, látványos eredmények legnagyobb közéleti sikerei
idejét sem kápráztatták el, hitelesnek és fontosnak mindig az egyes ember fej
lődését tartotta. Ha egyszer teljes értékű történelmi feldolgozásra' kerülne a ma
gyar cserkészet története a két világháború között, akkor derülne rá fény, hogy
Sík Sándor mennyire tisztán, emberien őrizte meg célkitűzéseit a cserkészetet a
maga céljainak szolgálatába'állító politikával szemben is, hogy "a katolikus cser
készet mennyire szembeszegült az elfasisztásítással". (10) Ezért is maradt lassan
ki az országos vezetőség munkájából a harmincas években. Láthatóan együtt érez
a "csalódott ifjúval", akinek levelére válaszol (vagy maga írta a levelet is?):
"Csalatkoztunk saját ifjúsági szervezeteinkben. Szervezeteínk program helyett jel
szavakat adtak, amelyek mögött politikai célok húzódtak meg: így rövidesen ar
ra ébredünk, hogy politikai eszközöknek kezelnek bennünket ... Csalatkeztunk hi
vatott vezetőinkben." Sík válasza: "Igen testvér, mi is csalódtunk mindabban ami
ben te csalódtál.Megtanultuk, hogy az Úristenen kívül csak önmagunkban bíz
hatunk, és abban a néhány igaz emberben, akiket a közös küzdelem és a közös
eszmény kovácsolt össze velünk." (11)

Eszeveszettt atléta gyanánt
Rohan a világ új fények iránt.
Én nincs a futásban értelem.

(Egy karéj kenyeret)

2.

Milyennek kell lennie annak a nevelőnek, aki mer vállalkozni a nevelő sze
repére?

Aki embereket akar nevelni, annak "elsősorban embernek kell lennie". (12)
"A lélektannak egyik legrejtelmesebb és legmélyebb törvénye érvényesül itt: a
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lelkek egymásrahatásának nagy törvénye. A lélek, akár tudja, akár nem, bizonyos
ellenállhatatlan erővel hat a vele érintkezésbe kerülő lélekre. Ennek a hatásnak
minősége azon fordul, hogy milyen a ható lélek." (13)

De: "Vállalhatom-e azt a rettentő felelősséget, hogy ezek a fejlődő lelkek az
én hasonlóságomra alakuljanak?" (14) A nevelő legfőbb erénye az alázat: maga is
örökké nyitott, örök úton járó. És nem a maga képére akarja formálni nevelt jeit,
hanem önmaguk teljesebb megvalósításához akarja elsegíteni őket. Neveltjeihez
való viszonyában "van valami abból is, ami tanárt és tanítványt összefűz, abból
is. ami a lelkipásztort a rábízott lélekkel összeköti, de van benne valami a baj
társak és az idősebb és fiatalabb testvér viszonyából is." Versei vallanak arról,
hogy ez a tisztelet, a "pietás" a gyermek, a másik ember iránt nem a másik meg
nyerésének furfangos eszköze, hanem sajátmaga tágulásának is legfőbb segítője.

.Ielszava: ... menjünk a kisdedek közé / Tanuljunk tőlük és tanitsuk őke~. (S. Ono
Irio)

Igazi énje mindig a személyes kapcsolatok intimitásában izzott fel, igazi ha
tása mindig lélektől lélekig jutott, akár középiskolai tanár és cserkészvezető korá
ban, akár az egyetemi katedrán, akár rendi előljáróként. S ezekben a kapcsolatok
ban, a szerétet örömében és az ellentétek fájdalmaiban nőtt ő is igazán naggyá.
(Hisz Kalazanci Szerit József elgondolása szerint szerzetesi fogadalommal, vagyis
saját fejlődésének eszközeként vállalta a nevelést!) Nem 'szédíti meg a gyerek ra
jongása, nem ingerli fel a fiatalember lázadása, nem töri le a felnőtt elfordulása
sem.

Ti vagytok az én eleven könyvtáram ...
Pszichológiám, pasztorálisom,
Laboratóriumom, klinikám,
Csillagvizsgálóm, világkábelem ...
S ti vagytok nekem a Negyedik Szentség,
Lelki-tükör és erős-fogadás.

(Koszorú)

Hány olyan bókot kaphatott tanár korában, mint Kosztolányiét: "Barátom, na
gyon köszönörn okos, szép könyvedet. Most pedig még egy kéréssel rohanlak meg.
Mondd, drága Sándor nem lehetne téged valami úton-módon - csellel,' furfang
gal - becsempészni esztendőre az V. B-be vagy A-ba, Adámhoz? A fiam bálvá
nyoz. (Mellesleg mondva én is.) Ha segítségemre leszel, ebben nagyon meghálálom.

Hived
~osztolánYi Dezső." (15)

Hány gyermeknapló örökített meg olyan vallomásokat, mint Szerb Antalé:
"A táborban teljesen Sík-rajongóvá lettem. Egyszer őrködtem vele, .akkor sikerült
némileg belelátnom az egyéniségébe. Végre annyira vittem, hogy beszélt magáról,
darabjáról. De még sok/TIásról is beszélgettünk, legjobb ötleteimet mindig neki
mondtam el. Azóta még jobban szeretern." (16)

S hogy egy-egy ilyen rajongás később hogyan folytatódott, milyen válságokon
viharzott át a felnőtté, önállóvá növő tanítványok (és a növendékeiért mindig fe
lelős nevelő!) lelkében, arra álljon itt példaként Szerb Antallal való kapcsolata.

Poszler György tanulmányában beszámol Szerb Antal pályakezdéséről : hogyan
lesz "a kisdiák Szerb, Prohászka keresztfia, Sík és Schütz tanítványa, Major ba
rátja, Foerster lelkes olvasója mélyen és átélten vallásossá ... Hogyan vezet aztán
el életének első nagy forradalmához, a katolikus ideálok és cserkészeszmények el
leni izzó intenzitású lázadásához", (17) - "Az egyetemista Szerb, aki felső gimna
zistaként egészséges belső fejlodésének sodrában már teljesen leszámolt a valláscse
eszményekkel, most átmenetileg ismét az újra megtalált neokatolicizmust emeli
védőpajzsként maga elé az embertelen ideológiák szorításában, és a ,keresztény
kurzus' antiszemita hecckampányai közepette egy - Sík Sándortól tanult - iga-
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zabb, mélyebb és humánusabb kereszténység elméleti bástyái között keresi megtá
madott énje menedékét." (18) Tegyük ehhez hozzá, hogy Sík Sándor segíti az egye
temre betutását majd egyetemi magántanári kinevezését is: továbbá segíti tehát
- fiaként - olyankor is, amikor magától eltávolodónak, eszmevilágával szem
befordulónak érezhette.

A rajongó kisfiúból sokat próbált felnőtt lett - kettejük kapcsolata maradt
az apáé és a (néha tékozló?) fiúé. Sík Sándorhoz írt levelei tárják fel, mit jelen
tett Szerb Antalnak egész életén át az ő egyénisége. A levelek jó része valamilyen
konkrét alkalomból született: egy-egy könyvét köszöni meg (1935. október 7-én
az Adventet, 1939. június IS-én a Pázmányt), közbenjárását kéri a Baumgarten
díj (másodszori) elnyeréséhez (1939. november 7-én), néhány himnuszfordításnak
közléséhez kér engedélyt (1943. szeptember 19-én), megköszöni pártfogását a ma
gántanári kinevezés ügyében (1935. március 29-én). A levelek többnyire az udvarias
hála és nagyrabecsülés hangján szólnak, de átüt rajtuk egy-egy vallomásos mon
dat, mínt például a legutóbbíbari: "Nagyon ügyetlen dolog, így levélben hálál
kodni, pedig minden frázis, ami az eszembe jut, ezúttal őszinte tartalmú. Csak
annyit: nemcsak a leendő .habílítácíónak örülök, hanem annak is, hogy éppen Pro
fesszor Úr volt az, aki kiállt értem. Mert, hiszen tetszik tudni, diákkorom óta min
dig a Professzor Úr rólam való véleménye volt az, amire minden racionális rnér
téknél nagyobb fokban adtam, vagy pontosabban, amitől legjobban féltem, még
álmaírnban is. Hogy most, egy ilyen ünnepélyes és nyilvános alkalomból, mellém
áll, sok mindent igazol bennem, visszamenőleg is, az íf'[úságomat. Bár tudom, hogy
jó véleménye súlyos kifogásokat is magában foglal, és hogy azokat csakugyan meg
érdemlem, egy magasabb nézőpontról, mint ahogy általában szemlélní szoktam
a dolgaimat."

A legmélyebbről jövő vallomás azonban az utolsó előtti, 1942. május 9-én kelt
levél. Nem tartalmaz konkrét elintéznivalót, a megszólrtásban elmarad a többi
levélben míndig használt "igen tisztelt" jelző: -

"Professzor Uram,
csak azért írok, mert olyan rég nem beszéltünk egymással,

és mert reggel a villamoson eszembe jutott valami.
Egyszer azt mondta, én vagyok az a tanítványa, aki a legkevesebbet vittem

magammal az iskolából. Hát most tiltakozem.
Azt is Professzor Úrnak köszönhetem, hogy befejeztem eit a Világirodalom

történetet, nemzedékem legvastagabb könyvét. Talán még emlékszik rá, diákko
romban olyan fiúnak tartott, akiben nincs semmi kitartás, aki mindent abba
hagy. Azóta állandóan azt igyekszem megmutatni, főképp önmagamnak persze,
hogy nem vagyok olyan hisztérikusan állhatatlan, befolyásolható és megbízhatat
lan, amilyennek Professzor Úr gondol. Azt hiszem, ezért írok mindig vastag köny
veket.

És a tanári pályán is már tizenhatodik éve dolgozom. És ha az első házas
ságom bolond is volt, a második nagyon komoly dolog. És nincs ugyan valami
sok meggyőződésem, de azt a keveset már nemigen változtatom. Ugye megko

'molyodtam, Professzor Úr?

Öreg tanítványa
Szerb Antal." (19)

A "Professzor" nevelői nagyságát, mindenkihez odahajló személyes szeretetét
nyilvánosan megvallották híressé lett tanítványai, Ortutay Gyula, Baróti Dezső,

Boldizsár Iván. De a névtelenek közül hány ember fejlődéstörténete indult el belő

le vagy kapcsolódott hozzá később! Emberi - és nevelői - életműve ebben örök
nagy: mindenkit, akivel csak találkozott, előre segített, teljesebb önmaga felé:
mindenkit úgy, ahogyan szüksége volt rá: anyagiakban, egy állás vagy talán a
Baurngarten-díj megszerzésében, személyes problémákban, családi ügyekben. Fenn
maradt levelezése megható bizonysága e szerétetének. Adni tudott és akart min-
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denkinek: elsősorban nem kívülről ráaggatott, hanem belülről növesztett értéke
ket - a tökéletes szeretet nevelőjeként. '

Még azoknak is, akik távol kerültek tőle vagy távolról ismerték csupán. Fiatal
tanár korában életelvévé tette, hogy "nyitott" legyen minden iránt - s ez a nyi
tottság sorsává lett. Ortutay Gyula "a jó párbeszéd példájaként" emlegeti a Sze
gedi Fiatalok, de főleg a "teázó szeminárium" kapcsolatát vele - s valóban ez az
ellentétek ellenére is mindenkit fiának tekintő barátság, ez a minden szemből

mosolyt kicsaló mosoly egyéniségének is, kapcsolatainak is legfőbb jellemzője.

A jó párbeszéd alapján indítja újra a Vigillát is, 1946-ban, ezúttal "kívül
r61", az ajtón kopogtató gesztusával telelve Lukács György belépésre hívó szavára.
Nem valami ügyeskedő manőverezés indítja szóra s üdvözöltet vele minden új
értéket, hanem a minden értékre nyitott "világölelő kereszténység": "A .régi vi
lágban gyökerező többség úgy látja, vége a világnak, minden rossz - akik pe
dig hisznek az új irányzatoknak, várják a szép új világot. Eza kétféle gondol
kodás él azokban, akik nem katolikus módon nézik a világot. Hogyan nézik a ka
tolikusok? Úgy nézzük, hogy azt, ami a régi világban érték, mindenestül a szí
vünkhöz szorítjuk, és ami nem elégít ki benne, abban szívvel-lélekkel beállunk
dolgozni, megteremteni egy új, a réginél jobb világot." (20) - De már 193B-ban
is így fogalmazott: "Ez talán a legjobban magyarázza meg a keresztény egyete
mességet: Nyitott lélek. Nem vagyunk bezárva. Nyitva vagyunk minden. számára,
bárhonnan jön, bárkitől jön, de csak azt vesszük föl, ami szervesen hozzánk il
lik." (21)

3.

Ortutay Gyula a halálakor írt megemlékezésben igen találóan "lírikus szen
vedélyű nevelőnek" mondja. Líralságát avval magyarázza, hogy "költő volt peda
gógusnak is: a nevelői munkát, az emberformálást az alkotás egy fajtájának te
kintette, s minden professzori beszélgetését lírai hevület hatotta át, költői szenve
dély." (22) Valóban lírai alkat volt - személyes, míndenkínek adni akaró sze
retettől áthatott. De ez nem a költő Iíraísága, hanem az édesanyáé, agyerekért
mindenre kész nevelőé. Nem a vallomásé, hanem a beleélésé.

Ez 'a líraiság jellemezte tanítását a gimnáziumban, de professzorként is első

sorban irodalompedagógus volt, nem irodalomtudós. Esztétikájának keletkezéséről

maga mondja el, hogy először gimnáziumi tanársága idején kényszerült rá arra,
hogy VI. osztályos diákjainak állítsa össze "az esztétikai alapfogalmakról szóló
elméletet", "amely teljességgel hiányzott a tankönyvből", majd hasonló meggon
dolásból fogott hozzá az egyetemen is esztétikai előadásainak. (23) Kéziratban
maradt művének, Az olvasás tudományának előszavában írja: "Egyetlen becsvá
gyam: használni, egy hosszú irodalom-nevelői pálya tapasztalatait és eredményeit
átadni az ifjabb nevelői nemzedéknek." (24)

Megfordítanám Ortutay szavát: pedagógus volt költőnek is. Kosztolányi krí
tikájában korai verseinek "fiatalos rajongásáról lelkesedéséről. bőbeszédűségéről"

beszél, Komlós Aladár "kissé túlfolyékony svádájúnak" mondja. (25) - Egyik cik
kében Sík Sándor egy érettségizett diákjának írásából idéz. "Természetesen le kell
belőle számítani - teszi hozzá - a fiatalember kedves lelkesedésének szuper
latívuszait, meleg bőbeszédűséget, a szeretet akaratlan retorikáját." (26) "A sze
retet akaratlan retorikája" csaknem végig elkísérte· költeményeit. Az öregkori ver
sek "szavaktól búcsúzó", misztikába hajló vallomásai azok, amelyekben már nem
annyira a pedagógus, mintJnkább a költő Iíraísága szól. Utolsó szava: "néma" 
immár egész lényével kimondott - "Miatyánk".

Míndvégíg pedagógus volt papi működésében is (és apostoli küldetésnek
érezte nevelő munkáját). Buzgó lelkipásztorok is rosszallva nézik olykor a tanító
szerzeteseket: egy pap miért tölti azzal az idejét, hogy matematikát vagy ma
gyart tanít, együtt barkácsol vagy túrázik gyerekekkel. Sík Sándor jól tudta, hogy
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az Igét nem szavával hirdetheti a leghítelesebben, hanem egyéniségével, a gyere
kekkel játékban és munkában megosztott életén át. S hogy a magvető feladatához
nemcsak az Ige elvetése tartozik, hanem a kikelő mag gondozása is: az ifjúságnak
nem annyira hithirdető, mint inkább teljes emberségre - tehát kereszténységre 
nevelő apostolokra van szüksége,

Az ő apostolsága a konstantini fordulat előtti -értelmű. A "diadalmas keresz
ténység" hatalmi és világnézeti fénykorában sem tévesztette össze valami hódítás
sal. "A katolikus szem az emberi teljességhez szokott. Nevelői rendszeréhez ezért
tartozik hozzá a végső teljesség: Isten, Krisztus, kegyelem, egyházélmény." (27)
A kegyelemnek a fejlődő, fölfelé mindig nyitott ember lelkéből kell kinőnie. Az
ember belső megtérése nem idézhető elő valami [elvényosztogató, toborzó hadjá
rattal. Az igazi apostol nem fölesketi az embereket Krisztus zászlajára. hanem
segíti belső fejlődésüket teljesebb önmaguk, végső soron az Abszolút teljesség
felé. (Sik -Sándor maga mesélte egyszer, hogy amikor Radnóti fölkereste azzal a
kéréssel, hogy keresztelje meg, meglepődve ezt válaszolta rá: "Hogyan, Miklós, hi
szen erről sohase beszéltünk?" "Talán éppen azért", felelte rá Radnóti.)

Amikor a cserkészet és költészete révén országos hírre tesz szert, majd kine
vezik egyetemi tanárrá, a katolikus lapok "a katedrán is diadalmaskodó keresztény
világnézet" bizonyítékaként "lobogtatják meg nevét". Nyilatkozatokban nem ha
tárolja ugyan el magát ettől a triumfalizmustól (ez is távol állt' volna egyénisé
gétől), valójában azonban minden mozdulatával a kereszténységnek egy más,
mélyebb és egyetemesebb világában jár. S talán egy tisztultabb egyházfogalom hiá
nya is oka lehetett annak, hogy konferenciabeszédeiben a kereszténységnek min
den lényeges témakörét teldolgozza, csak az egyház marad ki témái közül.

így érthető, hogy belső életműve nem derékba törik, hanern kiteljesedik ak
kor, amikor a külső szereplések megrítkultával, majd elmaradtával egyre kizáró
lagosabban konferenciabeszédeire szorítkozik nyilvános működése. Az a gyakor
lati keresztény életeszmény, amelyet négy évtizeddel korábban "cserkészlelkmet"
illetve híres diákimakönyvében "A keresztény jellem" címen megrajzolt, egyre
egyszerűbb, tisztultabb, próbáltabb értékekben-elvekben rendeződik el. (Az 1945
után tartott 26 sorozatból 18 Isten és ember kapcsolatát, a keresztény életalaki
tást mutatja be!) Szavait ekkor már egy emberélet tapasztalatai hitelesítették. Mín
den nyitott, mindenkit testvérként magához ölelő egyetemes szeretete ezekben a
sorozatokban fogalmazódik meg véglegesen,

"A kereszténység nyitva áll mindennel szemben, ami tény, ami valóság. Aki
a kereszténységet kötöttnek véli, annak sejtelme sincs róla, mi a kereszténység.
A csillagászok egy része ma azt tanítja, hogya világmindenség egyre tágul. Még
egy kozmosz van, amely egyre tágul: a kereszténység. A keresztény világkép
szüntelen tágul, minden új igazság, minden új találmány, az emberi élet minden
új színe belétartozik, tágítja, gazdagítja, mélyíti. így tágul kifelé és befelé, nagy
ságban, szélességben és intenzitásban is, míg egyszer majd beletágul a Végtelen
ségbe és az Örökkévalóságba, az Istenbe':' (2S)

Nyolc konferenciasorozat. után tűzi térnául Isten és ember legfontosabb tit
kát, a szeretetet. Minden konferenciáját egyforma lelkesedéssel fogadó hallgatói
is rögtön megérezték. (s a fölismerés a további évek konferenciái után is érvé
nyes maradt), hogy ritka ünnepi pillanatok ezek: Sík Sándor nemcsak a keresz
ténység legnagyobb újságát hirdette, hanem saját életének titkáról is vallott ezek
ben a beszédekben.

Mennyire önmagára is jellemzően írja le Isten atyai szeretetét: "Az atyai sze
retet egyszerre kemény és gyengéd. Nem célja a büntetés, sem a jutalom. Ja
vát akarja de nem a most-ba, hanem a jövőbe nézve. Növelő szeretet az atyai
s~eretet. Ú~y néz a gyermekre, hogy az nőjön, gazdagodjék, tudatban, kedvesség
ben, jellemben, emberi értékekben." (29)

Önvallomás ez is: "Amelyik lélek magába vette az Istentől sugárzó szerétet
fényét és melegét, amely ember gyakorolta cselekedeteiben, abban úgy meggyűlik
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a meleg és a fény, hogy természetszerűleg kiárad belőle. Nagy gazdagság lesz a
lelkében. . .. Sajátságos tékozlás ez, mert minél többet ad az ember, annál többje
lesz." (30)

Sokszor leírta verseiben, hogyagyerekszem legnagyobb értéke, hogy "vissza
nevet a ránevetőre".

Ö milyen titok, milyen csodaszép ez!
Egy csöpp agy, me ly még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni,
S a mosolyra vissza tud mosolyogni!

(Mosolygós gyermek)

A szeretet pedagógusa "négyszemközt" mcsolyával ajándékozott meg mindenkit
s a reá visszavillanó mosolyok adták életének legá1landóbb örömét. De az egy

kori tanár gyermekei felnőttek, s új és új felnőttek vették körül, "rút arcok",
"siket arcok", "szegény, értetlen szemek" is. ("Olyan, mint a részeg: mindenkit
szeret" - utasította el valaiti a szeretetét.) Mcsolya haláláig megmaradt, de egy
re több fájdalommal telítődött. Lelílének mélyén ekkor érhetett össze a szeretet
nek és szenvedésnek a misztériuma: az atyáé, aki fájdalmas szeretetével öleli át
tékozló fiát, akármilyen messze járjon is. (Bizonyára nemcsak a közeledő be
tegség és halál foglalkoztatta akkor, amikor utolsó három nagyböjti sorozatának
témájául a szenvedést választottat)

A szeretet nevelője így érik egészen atyává. Húszévesen "a gyerekszemek tük
röcskéjében" volt a legegyszerubb meglátni Istent. Negyvenévesen gyermeké
nek érzett már mindenkít, "férfit és asszonyt, gyermeket és öreget". Hetvenévesen
megérhette az ember legnagyszerűbb jutalmát. Kodály Zoltán, századunk magyar
ságának nagy tanítómestere "A tanár úr" lett egy nemzet számára. Sík Sándor
megszólítása nem ilyen nyilvánosan kimondható - a szó elveszíti hitelét, ha ki
kerül a vallomás intimitásából. De egyre többen érezték és érzik ma is úgy,aho
gyan "háromszor kedves fia", Radnóti Miklós (és Boldizsár, Iván és Ortutav Gyula
és Rónay György) ki is mondta rá a legnagyobb szavak egyikét, amit ember em
bernek kimondhat :

"Lelkem atyja." "Apám."

Jegyzetek: (1) Boldizsár Iván: Ortutavval emlékek fölé hajolva. Élet és Irodalom, 1973. jún.
20. - (2) Sík Sándor: A magyal' tanítás az ískolában. Kéziratos egyeterm jegyzet az 1940-41-es
tanévrot. Ir. 21. - (3-1) I. m, I. 10., 21. (5) Idézi: Puskás Lajos: Sík Sándor egyetemi tanár.
.JÓbarát, 1930. febr. 15. (6) Ortutay Gyula: Az első szegedi évek. Vigilia 1959. 75. - (7) Sík
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE
SÍK ENDRÉVEL

"Reform, vagyis a tökéletesedésen való szüntelen munkálkodás a katolikus
embernek élettartalma kifelé is, a többi emberekkel, a világgal, a társadalommal
szemben is ... Aki bele tud nyugodni abba, ami van, aki nem akarja szüntelenül
reformálni, azaz jobbá, különbbé, tökéletesebbé tenni a világot, az nem keresz
tény ... Minden, ami a világot előbbre viszi az igazság és az igazságosság, a jó
ság és az erkölcs, a szépség és az emberhez méltó élet felé: a keresztény élethi
vatás vonalába esik. Ez a keresztény ember hivatása, a történelmi élet értelme,
és ez a haladás keresztény fogalma. Aki keresztény, az ebben az értelemben szük
ségképpen haladó. Aki ebben az értelemben nem halad, az megmerevedett ember,
maradi, vagy a ma közkeletű szóval akár reakciós; nem azért nem haladó, mert
katolikus, hanem azért, mert nem egészen, nem igazán katolikus ..."

Egy negyedszázaddal ezelőtt írta le Sík Sándor a. fenti sorokat. Egész életét
e program határozta meg; inkább hozzátett, mint elvett belőle. Olyan életelvek
ezek, amelyek sokunknak ma is emberi mértékei és igényei. Sík Sándor hitelesen
állította elénk a keresztény ideált. Élt benne az embervolt teljessége, világított
benne a krísztusí realizmus fénye; látta minden emberi jelenség másik oldalát is,
s méghozzá mindent a valódi helyén: a végtelenség mennybolt ja alatt. Egy generá
ciónak' volt a példája, tanítója, s ma egy másik generáció is idézi emlékét, kere
si a kapcsolatot vele. Az a nemzedék, amelyik nem ismerhette, nem találkozha
tott a tekintetével, az' a nemzedék, amelyiknek már nem adhatott lelki eligazítást,
napi leckét a' szertartás nélküli szeretetből.

1963. szeprember 28-án, szombaton reg
gel, 74 éves korában halt meg Sík Sándor
Kossuth-díjas, a neves katolikus költő és
esszéista, a magyar piarista rend tartomány
főnöke, a Vigilia felelős szerkesztője.

Otthonában látogattuk meg Sík Endre
nyugalmazott külügyrnínisztert, az Or
szágos Béketanács elnökét, hogy fel
elevenítsük bátyja, Sík Sándor emlékét,
emberközelbe hozzuk feledhetetlen
alakját.

Sík Endre dolgozószobajában fogad.
Ahogy itt ül íróasztala mögött, szikár
egyéniségével, vézna arccal, ezüstösen
fehér hajjal, megadóan, mint aki biza
lommal viseli a kort ~ a hasonlóság
szinte meghökkentő: Sík Sándor arca
rajzolódik ki az ember emlékezetében.
Megfontoltan beszél, minden mozdula
tát kiméri, takarékos a gesztusaival.

- Megalapozott-e az a feltételezés,
hpgy a felszabadulás után Önnek része
volt a Vigilia újraindításában? Vajon
közvetve vagy közvetlenül szorgalmaz
ta-e a döntést, hogya lap szerkeszté
sét Sík Sándorra bízzák?

- A híresztelés megalapozatlan. A
Vigilia újraindulásához semmi közöm
sem volt. Az nagyon valószínű, hogy
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akiknek annak idején a Vigilia sorsa a
kezükben volt, számításba vették, hogy
Sík Sándor öccse vagyok. De én ezért
semmit se tettem. Sem akkor, sem ké
sőbb, amikor washingtoni követ, majd
később külügyrniniszter lettem. Öt kü
lönben sem kellett védeni: tiszta lelki
ismerettel állhatott bárki elé. S nálunk,
a családban hagyomány volt, hogy egy
másért nem állunk ki. Másokért, ide
genekért, barátokért igen, az természe
tesnek tűnt előttünk, de a testvérek
egymásért, főként a társadalmi vagy a
politikai életben -' soha. Ezt nem tar
tottuk méltónak magunkhoz. Úgy gon
doltuk, senki se használja föl pozíció
ját, kiemeit helyzetét arra, hogy olyan
előnyökhöz juttassa a másikat, ame
lyekért az nem küzdött vagy nem ér
demelt meg. Sándorban pedig mindig
volt valami félszegség. Az Életnél, ahol
mindketten dolgoztunk (én sok verset,
mesét írtam akkor a Kis Paitásba), egy
szer baj volt az elszámolással. Sanyi
hoz fordultam, mutattam a tételeket
egyenként és összesítve, hogy itt vala
mi hiba van. Talán nem tudnak a szer
kesztőségben számolni? Sanyi megnyug
tatott, igazam van, de arra kért, hagy
jam annyiban, majd belenyúlt a ka
bátjába és a tárcájából kífizette teljes
Iárandóságomat.



- Milyen emlékeket őriz róla a gyer
mekkorból?

Otthon Sanyi volt a kedvenc.
A gyerekek között nemcsak hogy a leg
öregebb volt, de egyenesen arisztokrata
szerep jutott neki. Születésem előtt szü
leinknek négy gyermeke közül három
meghalt sarlachban. Érthető tehát, hogy
az egyetlen túlélő, a csecsemő Sanyi
mindig megmaradt kíváltságos, becézett
gyermeknek. Mi többiek ezt nem nagyon
kifogásoltuk, de azért fájt egy kicsit.
- Mindent csak aSanyinak - dohog
tunk, amikor a szüleírn egy ízben fog
orvoshoz vitték őt -, még fogat is csak
a Sanyinak húznak!

Nagyon szeretett sakkozni. Legtöbb
ször kényszerített, hogy sakkozzam ve
le, így egész életemre megutáltam a
sakkozást. Sokat mesélt nekünk, általá
ban a saját, kitalált meséít, Az egyik,
egy Szilveszter nevű varázslóról szóló,
rémületet keltett bennem. Szilveszter
egy csodálatos ország ura, amelynek
három bejárata van: levegő, víz, föld.
A földről a temetőn keresztül lehet el
jutni oda. Sanyi azt állította, hogy ő

ismeri Szilvesztert. Egyszer majd ne
künk is bemutatja. De egyelőre nem
megy el az országába, vár, a temetőíg

hosszú még az út. Ettől a rnesétől bor
zasztóan féltem: én nem akartam meg
ismerkedni Szilveszterrel.

Ahogy nőtt, növekedett, megpróbálta
írásban kifejezni magát. Kamaszkorá
ban sok verset, színdarabot írt. Minden
nyáron színházat rendeztünk, előadtuk

többek közt a Sasfi.ókot, a Marót bánt
is. Gödöllőn Sanyi összeszedte a szorn
széd gyerekekJet, jöttek is seregestől,

és "csináltunk teátrumot". Itt mutattuk
be Sanyi több darabját, köztük az End
re és Johannát. a Lajos királyról és
Toldi Miklósról szólót, valamint az Él
jen a magyart, melyben sorra megje
lentek a különböző nációk képviselői,

hogy nemzetük értékeível. nagyjaival
dicsekedjenek és összemérjék történel
mi és szellemi érdemeiket. Természe
tesen a magyar mindenkit lefőzött.

Fiatalkorában nagyon szerétett spor
tolni, főleg a gerelyvetést kedvelte.
Nagy Sándor festőhöz járt el edzeni
aki később Szembe' a nappal címci
könyvének címlapját is tervezte.

- Mit tud első irodalmi szereplései
ről, publikációiról? Jelentett-e a mű

vészet "kísértést" a számára, azaz a ta
,gadását önmagának vagy megalkuvást
önmagáva.l?

- Kevesen tudják, hogy a Nyugattal
IS próbálkozott. Még egyetemista korá-

ban én vittem be verseit a szerkesztő

ségbe. Azok lehet, hogy meg is jelen
tek volna, de Schütz Antal tudomást
~zerz.ett róla és rábeszélte,' hogy kér
Je vissza. Amikor az első kötete meg
jelent, Karinthy Frigyes azt írta a bá
tyámról, hogy őt "a tételes katolícíz
mus tejszagú misztíkumai nyűgözík".
Sanyi említette, hogy Karinthy később

ezért bocsánatot kért tőle.

Elsőéves kispap voltam, amikor Sanyi
már harmadéves. Ekkor indult a Pe
tőfi Társaság egyik pályázatán A Vág
ritmu&aival. Meg is nyerte. Az ered
ményhirdető ünnepségen Várady Antal
szavalta el az egész ciklust. Sanyi az
emelvényen ült, Ferenczy Zoltán mel
lett. Ferenczy azt tanácsolta neki, lép
jen ki, éljen kizárólag az irodalomnak,
akkor nagy költő lesz belőle. Nem lehet
Istennek is meg a muzsának is egy
szerre szolgálni. A sok-sok egyházi meg
kötöttség, dogmák, szabályok, előírások,

a papi légkör csak akadályozni fogják
abban, hogy igazán kibontakozzék, fel
nőjön a csúcsokig. Úgy érzem - fáj
dalom ~, hogy Ferenczynek akkor iga
za volt. Sándor azonban nem hajlott a
szóra.

Az irodalom mellett egy másik kí
sértéséről is tudok. Kispap korunkban
adta a Nemzeti Színház a Szentivánéji
álmot az elragadó Várady Arankával
Puck szerepében. Sándornak annyira
megtetszett, hogy sokáig forgatta a fe
jében a gondolatot, hogy kilép.

Sík Sándor:
Ne sajnáljuk azt az időt, amit a másokkal
való beszélgetésre fordítunk, holott talán hasz
nosabb és jövedelmezőbb és előmenetelileg

jobbnak látszó dolgokra fordíthatnánk •••
Nem fordíthatjuk jobbra, mint hogy mást
meghallgassunk, másnak örömet szerezzünk,
mást vigasztaljunk, másoknak jók legyünk,
másoknak a szeretetébe tudjunk férkőznl.

- Távol áll tőlünk, hogy Sík Sá.ndort
m~sztifikáliuk. Erre neki nincs szüksége.
MIt kiioqtisoit magatartásában? Milyen
emberi gyöngéit ismerte?

- A legszembeszököbb volt számom
ra, hogy nem ismerte' a pénz értékét.
Én már civil voltam, kiléptem a sze
mináriumból, s egyszer-kétszer kértem
tőle pénzt. Mindig örömmel adott 1-2
koronát. Fogalma sem volt róla, mennyit
ért ez mint fizetőeSZKöz a mindennapi
életben. Egyébként boldog-boldogtalan
nak adott pénzt. Aki kért, vagy ő tu
dott arról, hogy szükséget szenved nem
me~t ~öle üres zsebbel haza. W~hing
tom ko vet koromban ismerkedtem meg
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a neves történetíró, Borsodi-Bevillacqua
fiával Amerikában. Amíkor hazalátóga
tott, meglepetve hallottam, hogy fölke
reste bátyámat és 500 forintot kapott
tőle. Czike Gábor osztálytársamnak is
állandóan adott' pénzt, amikor pedig
Kodolányi János nem jelenhetett meg
és nagy nélkülözések közepett élt né
pes családjával, Sanyi rendszeresen se
gélyezte. De hát végtelen hosszú a sor!

Nagy ember volt. Kivételes egyéni
ség, mégis volt benne valami vakság.
Prohászkát például istenítette. A kezdő

Prohászka iránti rajongasát még meg
értettem, de a későbbi fajvédőt, ma
gyarkodót, németbarátot már nem te
kinthette példaképnek.

- Ö nem Prohászka politikai nézeteit
becsülte, nem aziránt érdeklődött, hogy
milyen a társadalmi felfogása, hanem

. elsősorban a "lélek emberét'~ a lelki
pásztort értékelte benne, a mélyen és
tisztán hivő papot, akinek nézetei közé
később reakciós, álhazafias, konzervativ
gondolatok is keveredtek.

- Igen, ez lehetséges. Én Prohászkát,
az embert, a papot nem ismertem.

A másik eset: amikor 1945 őszén haza
tértem, Schlachta Margit Sanyi tud!~

és engedélye nélkül leközöltette az UJ
Emberben egyik versét, melyet ő a nyi
lasok ellen írt. Schlachta azonban - a
vers keletkezési idejét sem tüntetve föl
- a mai rendnek címezte. így lett Sa
nyi akaratlanul is zavartkeltő. Ott vol
tam nála, amikor megjött az újság.
Mélyen felháborodott, de nem csinált
semmit. Nem csinált semmit akkor sem,
máskor sem, amikor igazságtalan vád
vagy megbántás "érte. Végtelen volt a
türelme. Nem zúgolódott. Ezt a maga
tartást én nem értettem.

- Mit tartott a legtöbbre fivérében?
Mily,en tulajdonságai keltették Önben a
legőszintébb tiszteletet?

- Amit il legjobban tiszteltem benne,
hogy mélyen és igazán hitt. Hitelesen
vallásos, hitelesen keresztény volt. Nem
volt bigott. Nyitottnak és kítárulkozó
nak ismertem. XXIII. János szellemét
képviselte. .A humorát különösen sze
rettem. Amikor hetvenéves korában gra
tuláltam neki, kívánva, hogy száz évig
éljen, tréfásan megköszönte: - Nézd,
Bandi, ne kössük meg az Uristen kezét!

Kedves humorát idézi a következő ta
lálkozásunk is. 1962 tavaszán meghalt
a feleségem. 1963 nyarán elvettem Mar
gót, augusztus 12-én esküdtünk. Sanyi
akkor Piliscsabán, az ún. Klotild-liget-
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ben tartózkodott. Meglátogattuk. Be
akartam mutatni a feleségemet. Sanyi
egy padon ült, s amikor meglátott ben
nünket, arca csodálkozást árult el. A
feleségem alakja hasonlított a lányomé
hoz, messziről nem ismerhette föl, ki
vel jöhetek. - Sanyikám, látom, na
gyon meglepődtél, hogy megnősültem 
mondtarn neki. - Ugyan, dehogy - fe
lelte -. Inkább te lepődtél volna meg,
ha én jelentem ge neked, hogy megnő

sültem.

Sik Sándor:

Haladó? maradó? Jobboldal? baloldal? Sok
évvel ezelőtt egy nagy vidéki városban egy
előkelő testület vitaestéket rendezett: egy
"jobboldali" és egy "baloldali" irót léptettek
fel bizonyos kérdések megvitatására. Nekem
is vitatl<oznom ketlett volna egy előkelő Iró
társammal, aki velem szemben mínt balol
dali szerepelt volna. A meg-beszélésel< során
kiderült, hogy a szóbanforgó kérdésekrőt ne
kern sokkat radikálisabb nézeteim vannak,
mint ellenfelemnek. A vita elmaradt, mert kí
c!(>rült, hogy én "nem vagyok jobboldali".
l\1ásl<or egy "baloldali" pedagógiai tanfolya
mon kettett volna előadnom a gyerekek ön
kormányzatáról (melyet egy évtizeddel előbb·

megvalósitottam az iskolában). Mikor azon
ban megtudtam, minő meghaladott dolgokat
készül beszélni a nemi felvilágositásról az
utánam I;:övetkező előadó, visszaléptem a sze
repléstől - és az' egyik rendező fejcsóválva
konstatálta, hogy "úgy Játszik, nem vagyok
egészen baloldali".

- Mivel magyarázza, hogy egyazon
családban ilyen eltérő, végletes életutak
alakultuittak: ki? Mik az eredői közös
vállalásukniUk, együtt-indulásuknak a
hitben és a papságban?

- Shvoy Lajos püspök nekem bér
maapám volt. Kezdetben kongregáció
ba jártam: először az Orangyalok, ké
sőbb a Szaniszló kongregációba. Itt is
merkedtem meg Shvoy Lajossal. Az ő

hatására akartam Esztergomba menní
kispapnak. De rossz bizony ítványom
volt, sokan voltunk testvérek, nyomo
rogtunk: mennem is kellett! Végül is a
piaristákhoz fordultam, oda felvettek.
Shvoynak nagy problémát okozott, mít,
is adjon bérmaajándékba. Én a Q1.<.O

vadis-t kértem. Hosszú ideig magánál
tartotta, habozott, hogy odaadja-e. Ki
derült, hogy a könyvben van két oldal
erotikus rész. A pikantériatól féltett.
Egyszer aztán mégiscsak sikerült meg
kapnom' tőle, de az a bizonyos két ol
dal hiányzott belőle. Kivágta. Persze
nekem első dolgom volt, hogy a legkö
zelebbi könyvtárban utánanézzek.



Később, már washingtoni követ voltam,
amikor felkerestem Székesfehérvárott. 
Te jó ember vagy - mondta -, .de
nem azért, mert kommunista vagy, ha
nem azért, mert a jót anyád és én be
ledneveltük. Nem maradt eredményte-.
len az igyekezetünk, hogy rendes em
bert faragj unk belőled. Egyébként is, a
kommunizmus és a kereszténység va
lahol közös forrásból táplálkozik, csak
az a különbség, hogy mi hiszünk Is
tenben és hogy nem politízálunk. Er
re én ráförmedtem: - No, és Mínd
szenty ? Hallgatott, aztán kisvártatva így
szólt: - Ügyében majd a történelem
fog dönteni.

Utoljára a Sanyi temetésén találkez
tam vele.

Milyen okok késztették Önt a val
lásos világnézet feladására? Választásá
ban befolyásolták-e személyes tapasz
taiatai, kudarcai?

- Az én egyéni utamat, választáso
mat sok minden befolyásolta. Legfő

képp talán egy családi ügy hatott rám.
Ez kényszerített a továbbgondolkodás
ra, a társadalompolitikai vizsgálódá
sokra. Ilma nagynéném, akinek polgári
tanító képesítése volt, beleszeretett Ha
rangi Vilmos özvegy földbirtokosba. A
vonzalom kölcsönös volt, de nem há
zasodhattak össze az érvényes haszon-:
élvezeti jog míatt. Ha ugyanis Harangi
megnősül. elveszti minden vagyonát,
koldusszegény lesz. Hiába imádta a
nagynénémet, vagyoni okokból nem ve
hette el, s ezért mindketten vállalták
a vadházasságot és a törvénytelen gye
reket. A legfurcsább az volt, hogy mi
után ez az embertelen, ez a csak pénz
ben gondolkodó világ lehetetlenné tette
törvényes házasságukat, utána még meg
is szólta, el is ítélte őket, erkölcste
lennek titulálta életmódjukat. Sokat
töprengtem akkor ezen a képmutató, ha
zug társadalmi nermán.

- A papi életformát nem találta ide
gennek? Nem érezte gyengének magát
a különböző fogadalmak, kötöttségek el
viselésére?

- Nem a papi életformát találtam
idegennek, hanem a papi életformától
idegen farizeuskodást és csalást. A sze
mináríumban tapasztaltak is hozzájárul
tak végső döntésemhez. Nagyon sze
rettem volna Kecskemétre kerülni, ahol
Sanyi volt, de büntetésből -:- tudták,
mennyíre fáj majd nekem, hogy elsza
kítanak tőle - Rózsahegyre helyeztek
át.

Ennek az a története, hogy Vácott az
egyik nyáron, a kerti nagy diófa alatt
ültünk kispap társaimmal és körmöltük
a szertartásrendet, a püspöki assziszten
cia feladatait, amit a magiszter latinul
diktált le nekünk. Az első napon ké
nyelmetlen, rossz helyen ültem, ezért
másnap új ülést választottam. .Morvay
novíciustársam azonban felszólított, ad
jam át neki a helyet. Nincsenek itt fog
lalt helyek! - mondtam mérgesen. A
magiszter parancsára ellenben vissza
kellett ülnöm a régi helyemre. Dolgo
zott bennem az ifjonti dac, tollamat
belevertem az asztalba. Dühöm, heves
kedésem miatt rámsütötték az engedet
lenséget és az összeférhetetlenséget, ki
akartak dobni. Anyám. könnyei, kö
nyörgése tudták csak meghatni a ma
gisztert. Nem dobtak ki, de büntetés-
ből áthelyeztek Rózsahegyre. '

A másik eset: , amikor Kecskeméten
Sanyi egyik írásával megnyerte a Rá
kóczi-díjat, elhatároztam, hogy legköze
lebb én is pályázok. Igen ám, de Ró
zsahegyen az volt a szabály, hogy a pá
lyázaton csak hetedikesek és nyolcadi
kosok vehetnek részt, én pedig hatodi
kos voltam. Bennem nagyon dolgozott
a becsvágy, ezért összebeszéltem egy
hetedikessel. hogy verseimet, versfordí
tásairnat az ő nevén küldöm be. De
mégsem undulhattam, mert egy nyolca
dikos feljelentett, és a jeligés levele:m
szégyenszemre kiemelték a többi közül.
A büntetés még rettenetesebb volt,. mint
először, amikor áthelyeztek : a társaim
bojkottáltak. Egy egész évig senki sem
beszélt velem. Nem szólt vagy nem
szólhatott hozzám. Elhagyatottan, ki
semmizetten él tem közöttük. Szörnyű

lelki nyomás nehezedett rám. Majdnem
összeroppantam alatta.

Nagyon vallásos voltam. Komolyan
hittem, minden katolíkus tanítást a ma
gaménak éreztem. Minden héten gyón
tam és áldoztam. Hetedikben azonban
egyszer elmulasztottam, míre a farizeus
prefektus azonnal készen volt megtorol
ni mulasztásomat. Tanácsolni fogja a
rendfőnök asszisztensnek, hogy távolít
sanak el, mert mi lesz abból felnőtt

korában, aki már most ilyen elvetemült.
Míndenkí -félt ezek után tőlem, mert
megfertőzöm a társaságot. Itt, a szemi
náriumban az volt a szent, a példakép,
aki naphosszat imádkozott a kápolná
ban, ugyanakkor pedig gerinctelen, jel
lemtelen módon viselkedett a társaival
szemben. Nem egy kispap mondta: 
Bízzátok rám, én tudom, hogyan kell
bánni Lőríncz prefektussal! Itt majd
nem míndenkí csak a látszatra adott, a
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belső lényegre jóformán semmit. Tel
jesen kiábrándultam a papi hivatásból,
és meggyőződésemmé vált, hogy a ha
zugságok és igazságtalanságók ellen va
lamilyen eszközzel harcolni kell. Ezt az
álszent világot meg kell változtatni.

- Mi adta elhatározásához az utolsó
lökést, a visszavonhatatlan nem-hez mi
juttatta el?

- Az utolsó lökést elhatározásomhoz
két könyv adta, amit osztálytársamtól.
Diamant Marcelltől kaptam kölcsön,
akivel nagyon jó barátságban voltam:
Büchner Krajt und Stoff-ja és Haeckel
Weltriitsel című műve,

Már másodikos koromban elmentem
Kunfy Zsigmondhoz és felajánlottam
szolgálataimat, nagyon szerettem volna
bejutni a Népszavához. Akkor elutasí
tott, ellenben három tanácsot adott: 1.
fizessen elő a Népszavára, 2. olvassa
Marxot és 3. szorgalmasan tanuljon, vé
gezze el a jogot. Én míndhárorn taná
csát megfogadtam.

1913-ban jelentek meg első cikkeim
a Népszavában. Egy vidéki jogász alá
írással. 1914 tavaszán Kunfy lapjába, a
Szocializmusba írtam tanulmányt, A pol
gári törvénykönyv íervezetéről. Kunfy
marxista cikknek tartotta, leközölte. Jó
cikk volt, ma is aláírnám. Sanyitól mást
vártam: gratulált, dicsért, egészen oda-

'·volt. - Te örülsz ennek? - kérdeztem
meglepetten -. Te örülsz, hogy én a
Népszavának és a Szocializmusnak írok?
- Nem az a fontos, hogy hová írsz 
válaszolta -. Egy a fontos: látom, hogy
meggyőződésed van. Enélkül nem lehet
élni! A lényeg, hogy hiszel valamiben.
Az pedig megtart téged.

- Önnek mindmáig jó kapcsolatai
vannak a más világnézetet valló, köztük
keresztény emberekkel, közéleti szemé
lyiségekkel is.

- Igen. Ma is jó barátom La Pira, az
olasz kereszténydemokrata balszárny
egyik vezető egyénisége, a Testvérváro
sok Világszövetségének elnöke. Bará
taim közé sorolom Tomek Vince volt
piarista generálist is. A kereszténység
legnagyobb egyéniségének korunkban
XXIII. János pápát tartom, akihez fog
ható az elmúlt háromszáz évben nem
igen akadt a katolikus egyházban. Na
gyon tiszteltem őt.

- Ön marxista és nem-hivő létére
sok vallásos meggyőződésű emberrel
dolgozott együtt a l(özös emberi ügyért,
a szociális igazságtalanságok felszámo-
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lásáért és a békéért. Ön és Sík Sándor.
között haláláig megmaradt a kölcsönös
tiszteLeten, megértésen és szeréteten ala
puló vi~ony. Vajon levonható-e mind
ebből egy általánosabb érvényű, széle
sebben értelmezhető tanulság?

- Az az általános érvényű tanulság,
amely ebből levonható, már régen le
van vonva, vagy helyesebben: nem is
tanulság levonásáról van itt szó, hanem
arról, hogy az én kapcsolataim és
együttműködésern vallásos meggyőződé

sű emberekkel éppen úgy, mint viszo
nyom boldogult Sándor bátyámhoz, an
nak a régen vallott meggyőződésemnek

a következménye, -hogy vannak általá
nos emberi célok, amelyeknek megvaló
sulásáért minden jóakaratú embernek,
függetlenül világnézetétől, vallási vagy
politikai meggyőződésétől. kart karba
öltve együtt kell haladnia, dolgoznia és
harcolnia. Ezek a közös célok: a béke
megőrzése, a háborús konfliktusok el
kerülése, illetve azok megszüntetése, az
elmaradott népek gazdasági és kultu
rálís felemelkedése, gazdasági kizsák
mányolásuk és politikai függőségük

megszüntetése, elrablott függetlenségük
visszanyerése stb.

Sík Sándor:
Körmyű annak, aki hinni tud szép, sommás
formulákban, aki meg tud nyugodni általá
nos és népszerű ítéíetekben, amiket körűlöt

te "mindenki" hajtogat, és így bele tud ol
vadni a "mindenki szellemének" kellemes,
langyos fürdójébe. A becsületes ember azon
ban kénytelen hinni a szemének és hallgat
ru a lelkIismeretére. A rosszal nem tud kö
zösséget vállalni, akkor sem, ha neki rokon
szenves körök gyakorolják. A jót akkor is
helyeselni kénytelen, sőt dolgozni kénytelen
~e, ha egyébként idegen vagy ellenséges
taborbói származik.

- Önök harminc évig nem találkoz
hattak. Hogyan tÖl·tént a viszontlátás?

-, Amikor 1945 szepternberében, több
mint egy negyedszázad után Sándort
Budakesziri meglátogattam, ahol nővé

rével együtt lakott, három napon át be
szélgettünk, panaszkódtunk és örültünk
egymásnak.

Amikor betoppantam hozzájuk, az
asztalt megrakva találtam friss gyü
mölccsel, terítékkel, virággal. Kifakad
tam : - Ti kutyák, harminc évig etté
tek itt a finom gyümölcsöt. Mi meg
még az ízűket sem ismertük. (Tudniva
ló, hogy mi Szibériában nem ehettünk
gyümölcsöt, mert nem volt, később, ami
kor Moszkvába kerültünk, olyan drága



volt, hogy csak a gyerekeknek vettünk.)
Sanyi erre mosolyogva így válaszolt: 
Te beszélsz! Hisz neked érdekes életed
volt, veled sok minden történt, egy
egész történelem van mögötted í Mí pe-'
dig ezalatt éltük ezt a szürke, érdekte-
len életet. .

- Milyennek látta őt betegsége ide
jén, az utolsó időben? Mi volt beszél
getéseil~ témája?' ,

- Nagyon beteg volt szegény. Több
ször is meglátogattam a lakásán, vég
telenül ~ngén és tehetetlenül feküdt
az ágyában. Flóra apáca húgom ápol
ta, gondozta haláláig.

Utolsó beszélgetéseink vissza-vissza
térő témája a hit volt. Egy ízben meg
kérdeztem tőle: - Mondd, te tudod,
hogy én nem hiszek, más világnézetet
vallok, veled ellentétes táborban vagyok.
Miért nem próbáltál sohasem megtérí
teni ? Nem zavart téged, hogy én is
tentelen vagyok?

- Nézd - felelte -, az Úristen eze
ket a dolgokat másképp ítéli meg. Nem
úgy, mint mi, emberek. Az Isten mér
tékei mások. Mi még az Istent is a sa-

STETKA ÉVA VERSEI

ját kisszerű léptékeink szerint magya
rázzuk. Isten az egész embert látja, a
teremtett jót, a hozott természetet, a

,született indulatot, az életút kezdetét
és végét. O azt is látja, ami belül van.
Számára ez a fontos. Miért akartalak
volna megtéríteni ? A te utad éppen úgy
az Isten által kijelölt és végigjárt út,
amilyen az enyém..

*
A haláltusa lázálmaiban virágokat

látott. Égi ágyásokra révedt már tekin
tete. A láthatatlan kertészt szólongatta,
Neki is mérjen ki egy parcellát gon
dozásra, ültetésre, öntözésre.

Ot idézve, úgy tűnik, hogy a mi éle
tünk veszít mindennapi erejéből, és va
lami más, belső, magasabb, állandóbb
és tisztább erő emel mindent egy fel
foghatatlan kert ismeretlen fái és virá
gai közé, valahová, ahol a kertész előtt

már csak a jó és csak a szép, csak az
igazság és csak az emberhez méltó élet
számít, Aki csak arról akar tudni, mit
tettél azért, hogy jobb, különb és töké
letesebb legyen a világ?

HEGYI BÉLA

AnyáIIl-

Anyám, rád gondolok s hullámzanak a nóták,
Elvitte őket a szél,
Ritkán látogathatlak,
Szebb vagy mindenkinél.
Földerülhet az arcod
A holdvilág, a szél
végsimítja arcod,'
Sz'ebb vagy mindenkinél ...

Téged 'Várlak
Rózsaszín őszíbarackvirág

Magányos tav,aszban kereslek.
Elhalkulnak a régi imák,
Fölbuzognak a tettek.

Hozzád tartozásomat
Nem tépázza meg a szél és vihar.
Anyám vagy, gyermeknek tartanak
S átöleli a mindenséget
A dal.

A dal elmondja érzéseimet,
t,étkeimet jó tettek teszik jóvá.
Már évek óta szenvedek,
s téged várl.ak vigasztalóvá.
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DOKUMENTUM
SÍK SÁNDOR LEVELE HA.RSÁNYI LAJOSHOZ

Kedves Lajosom!

Nehezen szántam el magam erre a válaszra, mert nem könnyű hozzászólnom
ehhez a bonyolult kérdéshez.

Nem könnyű mindenekelőtt azért, mert egyált.alán nem vagyok meggyőződve

rola, hogy - így amint tervezed - az egész dolognak van értelme. Én má1' annyi
.\201' vettem részt többé-kevésbé hasonló kezdeményekben, annyiszor indítot
tam ilyeneket és annyi energiát adtam mások indításaiba, és mindenkor olyan tel
jesen eredménytelenül, hogy kénytelen vagyok. eleve ezkepszissel nézni a dolog
elé; Esztergom után egyenesen megfogadtam, hogy én többé nem csinálok katoli
kus irod1alompolitikát.

A folytonos eredménytelenségnek ti. két olyan dör/tő és egyelőre elhárítha
tatlannak látszó oka Vian, amelyek eleve halálra ítélnek minden hasonló törekvést.
Az egyik: a magyar katolikus társadalomnak nem igénye a komoly katolikus iro
dalom. Hidd el, hogy mí néhányan voltaképpen a katolikus olvasóközönség da
cára érvényesültünk, és nem az a különös, hogy kevesünket olvasnak, hanem az,
hogy bermiinket is olvasnak. A mi érvényesülésünknek sok oka van, de ezeknek
az okoknak legnagyobb része nem a kuiolikus olvasókDzönségben rejlik. Akik ol
oasnak bennünket, azok részben éppen nem azért olvasnak, amit mi magunk iga
zi értéknek tartunk műveinkben, 1'észben csak azért, mert két évtized alatt még
sem uolt más értékük a katolikus irodalomban, tehát muszáj volt tudomásul ven
niök, ha nem is voltunk a szájuk íze szerintiek, részben a nem katolikus olvasók
becsületes magyar rétegéből valók (A fekete kenyérről Reményik Sándor írt leg
megértőbben a Protestáns Szemlében), végül olvas és szeret bennünket az ifjúság
egy kis elit rétege (ez a legigazibb közönségünk), ennek kellettünk és kellünk, ez
azonban alig tud ma könyvet vásárolni, ez a kenyérért kiizd és sokszor hiá.ba küzd:
ez a kis elit réteg ma, ha akarna sem képes irodalmi életet hordozni. Akiknek
'cezetni, irányítani kell a katolikus szelLemet ma, és akik valósággal irányítják is,
azoknak ~ tisztelet a kivételnek, annál nagyobb tisztelet, mert igen-igen kevés
van - az irodalom egyszerűen nem számít, jelentőségéről sejtelmük is alig van,
tenni, vagy pláne áldozni érte egyáltalán nem hajlandók, éspedig legtöbbször jó
"niszemiien (és az a legborzasztóbb benne), mert nekik maguknak egyénileg nem
igényük az irodalom, vagy nem igényük a katolikus irodalom, vagy nem tudnak
külön bséoet tenni elsőrendű és tizedrendű között stb., stb. (Ezért reménytelen lé
nyeges javulása a helyzetnek a kíadók részéről is: a kiadó vagy a maga ízlése sze
1'int ad ki, vagy a közönségéhez alkalma.zkodik; mindkét esetben rá is áll, amit az
olvasókról mondottam.)

A másik baj azonban még ennél is nagyobb. Durván kimondva: nekünk nin
csenek katolikus 'íróink. Van egy pár kitűnő lírikusunk és egy pár kitűnő kritiku
sunk. A drámát' elkezdtem; láttad-e valahol nyomát annak, hogy észrevették 6.

katotikus kÖ1'ök, hogy itt valami új dolog történt, ami új kötelességeket is jelent?
Az irodalmi életet azonban a regény jelenti ma elsősorban. Ezen a téren három
komoly ígéretünk volt. Az egyik meghalt (Harangi), a mási/, kettő (Balla és Ijja~

Jankdvich) egyre jobban ígérnek, de még mindig csak ígérnek. Igazi értéket ez _
fiatal generáció egyelőre csak a publicisztikában adott. Erősen hiszem, hogy adní

Jegyzet, Harsányi Lajos 1934-ben fölvetette egy évente rendszeresen megrendezendő kato
likus írótaÍálkozó gondolatát. Tervei szerint ez a Pannonhalmi Helikon később könyveket és
folyóiratot is adott volna ki. Sík Sándor ezekre a tervekre, és Harsányi Lajosnak az ügy
ben hozzá írt levelére válaszol. Megjegyzései egyaránt jellemzőek bölcs mérsékletére, felelős

,égtudatára-és a kor irodalmi viszonyaira; de mindezen túl általános érvénytik van, és sok
szempontból ma is megszfvlejendök.
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Jognak a regényben is; ez azonban rnég megint csak egy-két ember. A katolikus
íl'Ó névl'e azonban te tudod legjobban, egész sereg kedl,es és derék ember tart
igényt, akik jó katolikusok és becsületes törekvésű munkások, de nem írók. Ha
már most akármiféle katolikus írói megmozdulás van, mindig abba a visszás hely
zetbe kerülünk, hogy megállapításokat és koneieléseket mondunk ki, amelyek iga
zán értékes irodalomra állnak csak, amelyeket azonban a katolikus írók óriási több
ségének nem értékes része is magára alkalmaz és 'a közönség is (mely nem tud
különbséget tenni érték, félérték és kedves értéktelenség között) egyformán alkal
maz rájuk és az igazi írókra. Így mi hazugságba kerülünk, az pedig, amit akar
nánk, mégiscsak meghiúsul, mert a publikum mégsem hajlandó unalmas dolgot
oltlasni, vagy érdektelen versekért pénzt adni.

Ami mármost a Pannonhalmi Helikont illeti, teljesen mellette volnék abban
az értelemben, ahogya mi kedves Főapátunk legelőször tervezte, mikor az eszter
gomi írónapra Kocsis útján elküldte bizalmas meghívását: a néhány, egészen cse
kély számú kaiolikus szépírónak bizalmas, baráti összejövetde a szent hegyen,
minden formaság nélkül, hírlapi· és egyéb nyilvánosság nélkül, fesztelen beszélge
tésre, amiből esetleg talán - de nem szükségszerűen - több is kinőhet.

Ennek mellette volnék. Ezt meg is akartuk rendezni az idén, a múlt tavasszal,
illetve június végén, de elakadt mindjárt a levelezés elején (mint tudod), mert
Mécs Laci, noha be ígérkezett, Lourdes-ba ment akkor, nélküle pedig csonka lett
l'olna. Ha ilyenről volna szó most is, szívvel-lélekkel készen állok, feltéve, hogy
lehet nekem is megfelelő dátumot találni. '

A te grandiózus tervezeted azonban egészen más tervezetet foglal magában.
Már akkor mélyen megdöbbentem tőle, mikor a Nemzeti Újságban írtál róla. Első

nehézségem az íg, elgondolt tervvel szemben az volt, hogy ez így katolikus után
zdsa (éspedig az előrelátható eredménytelenség következtében szánalmassá váló
y,tánzása) az Erdélyi Helikonnak. A második nagy nehézség: kik lennének meghí
vandók? Itt ti. a következŐ dilemma áll elő: vagy csak azokat hívják meg, akik
igazán értékes és igazán katolikus írók; akkor igen kevesen leszünk és eleve ki
lesz szolgáltatva az egész akció a meg nem hívottak irigységének és gyűlöletének.

Viszont, ha sQkan lennének meghíva, mint ahogy tervezetedből v.ilágos, akkor elő

áll az előbb emlitett abszurdum:

a.) a belső hazugság, hogy megállapításokat fogunk tenni, amelyek iz megjelen
tek háromnegyed részére nem állanak, és jogot, érvényesülést fogunk követel
ni, meiueket a megjelentek háromnegyed részére néZl,e követelni igazságtalan
és bizonyos ér'telemben erkölcstelen dolog. Ugyanekkor fölfokozzuk az önérze
tet és az igényeket a tehetségtélenekben és kompromittáljuk a katolikus iro
dalmat a hozzáértők előtt, amikor beleszámítjuk az értékteleneket.

b.) Meg vagyok róla győződve, hogy éppen· a kevés értékesek. egy része (nem
egytől hallottam I) el sem jön ilyen széles körű meghívás mellett.

c.) Minthogy pedig annyi embert, ahány katolikus írónak tartja magát, úg'y sem
lehet meghívní, azért minél szélesebb lesz a meghívottak köre, annál halálo
sabb lesz a sértés azokra, akiknek érezniök kell, hogy még ilyen tág elbírálás
mellett sem tartják őket odavalóknak. •

Egészen elhibázottnak gondolom azt is, hogy katolikusnak anyakönyvezett je
les írókat is meg akarnál hívni, lakik Ilzonban a katolikus irodalomhoz nem tar
toznak. Nálam nagyobb tisztelője Babitsnak, vagy nálam igazabb híve és barát
ja Vojnovich Gézának nehezen akad; azonban nem tudom elgondolni, mit kezde
nének (ha ugyan egyáltalán eljönnének, amit alig hiszek - hogy ne is szóljunk
Herczegről) egy olyan társaságban, amelynek problémái, nehézségei, tör,ekvései
s;:ámukra teljesen idegenek, és melyeknek voltaképpen az az alapgondolata, hogy
katolikus embernek katolikus lelkiséget kell kifejezni az irodalomban, tehát mást,
mint amit ők tesznek.

Aztán mit akarnánk elérni egy ilyen egyesüléssel? Erkölcsileg? az igazi írók
·nem szorulnak buzditásra, a nem igaziakat biin volna buzditani. ]!;rvén,yesülés dol-
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gában? Úgy tetszik nekem, hogy ebben a kérdésben érvényesült tanácskozásain-.
kon leginkább a fent említett belső hazugság. Kik azok, akik nem érvényesül
nek nálunk? Elsősorban csak azok, akiknek érvényesülését nem is sz,abad óhaj
tanunk: a tehetségtelenek, vagy a féltehetségűek. (Nem beszélek föltétlenül így a
!íráról: annak ma egyáltalán nincs kelete az országban és a tapasztalat szerint a
kasouku» líra ma legalabb annyira érvényesül a kiadóknál, mint a nem katoliku$.)
Az a néhány értékes ember, akikről mindig szólok, nem tud-e érvényesülni még a
mai mostoha viszonyok között is? Ellenkezőleg I Gyorsabban és hatékonyabban,
mint azelőtt. Hiszen előre előleg.ezik nekik a bizalmat, ha látják az igazi tehetsé
get; mielőtt még nagyot alkottak volna. Bizonyos, hogy irodalmi 'l)iszonyaink nyo
morúságosak, de állítom, hogy az egész magyar katolikus irodalomban félannyi jó
novella és jó vers sem sziiletik, mint amennyit nehézség nélkül el lehet helyezni
a meglévő szerény lapjainkban. Csak nézd meg, milyen silányságok jelennek meg.
És a' szerkesztők volnának ,a legboldogabbak, ha jobba.t kapnának. Hol van az az
érték (de igazi értékről van szó), aki nem tud ma érvényesülni a katolikus iroda
lomban? En az idén tagja lettem a Baumgarten-alapítvány tanácsadó testületé
nek. Boldogan fogt,am hozzá a szemléhez, hogy segíthetek a katolikus irodalom el
hanyagoltjain. Tudod, mi lett az eredmény? Olyan katolikus szépírót, akit nyu
godtan odaállíthassak a másik oldalról felhozott tehetségekkel szembe és aki amel
lett igazán rászorul, egyetlen egyet tudtam találni (Horváth Bélát - az eredmény
egy hét múlva fog eldőlni; lehet, hogy vele is elbukoml). Amellett a helyzet né
mi javulására is kilátás "van: a Vigilia úgy látszik, mégiscsak megindul januárban,
és a Katolikus Szemle is felvenni készül újra a szépirodalmat. Te könyvsoroza
tot akarsz megindítani, amelyben csak egy kötet lehet verses. Tudod-Ie, hogy kato
likus regényt akart fel'venni a kiadó, és mikor megkérdezett, nem voltam képes
olyant ajánlani neki, amellyel méltó'képpen kezdhettek volna, úgyhogy kénytelen
volt a tervet megváltoztatni és fordítandó katolíkus regényeket keresni.

Még sokat mondhatnék, ellentmondó és kételkedő megjegyzéseket, amiket ter
»ezeteá kihív bennem. A célkitűzések egy része lehetetlen, más része fölösleges,
harmadik része. más szervek munkakörébe 'vág, majdnem az egész konkurrenciát
jelent mai, mégiscsak működő szeroekkel szemben, tehát harcot egy nagyon bi
zonytalan (szerintem megvalósíthatatlan) jó nevében, a jól-rosszul, de mégiscsak
funkcionáló, ha szerényen is, de életlehetőséget adó tényleges erők e-lJQ.n. tiov
nökökl V,agy gyámoltalanok s akkor hasznavehetetlenek, vagy ügyesek és akkor
szemtelenek és jön velük mind a sok ismert kellemetlenség, stb. - Egy akkora
szervezet, amekkorát te tervezel, szükségképP!!n életképtelen. Bírálni, szerkeszteni,
kiadni, tapasztalat szerint nem lehet bizottságokkal; azt csak egy vag'y két, egy
mást nagyon értő ember végezheti termékenyen, stb. stb.

Mindezekből, azt hiszem, meg fogod érteni, a következő álláspont alakul ki
részemre:

Űrömmel vennék részt egy, az eredeti terv szerint megrendezendő baráti ösz
szejövetelen, a nyilvánosság kizárásával, újságokban hírül nem adva, barátságo$
eszmecsere céljából. Ezen kevés ember venne részt, meghívó a Főapát lenne, a
meghívandók névsorát Alszeghyvel és Aradival való megbeszélés alapján össze
állítanám, te megtennéd rá észrevételedet, .,igy adnánk a Főapát elé, a meghívót
egyedül ő írná alá. Minden továb'bit ott kellene megbeszélni.

Amennyiben Te, vagy a Főapát a tervedben rajzolt elgondoláshoz ragaszkod
nátok, te1'mészetesen nem érzem magam feljogosítva a tervelgáncsolására; tudok
én - Deákkal szólva - hit nélkül is küzdeni, de természetesen csak közlegényi
sorban. Semmiesetre sem akarnék tehát mint összehívó szerepelni; ez nézetem
szerint minden esetben csak a Főapát nevével történhetnék; a fentiek alapján
meg fogod érteni, hogy nem tudnám vállalni a felelősséget érte. Semmi esetre
sem volnék hajlandó részt venni az elnökségben. - Nemcsak a fentiek miatt (bár
azok: maguk is döntők), hanem azért is, mert elfoglaltságom miatt teljesen lehetet
len volna intenzív részt vennem a vezetésben, e nélkül pedig nem volna becsü-
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letes dolog vállalni a f!1unka nélküli díszt. Különben is azt gondolom,egészen
szerencsétlen dolog 1)olna egészen, vagy akárcsak túlnyomó részben is papokból
állítani Őssze az elnökséget. Föltétlenül kellene benne lenni legalább egy világi
embernek; erre elsősorban Alszeghy Zsolt volna illetékes (ha ugyan vállalná, amit
nehezen tudok elképzelni). Ha má'rmost mégis ilyen n.agy keretekben indulna el a
dolog és lenne belőle valami, avval a kis munkával, amely időmtől és avval az
energiával, amely súlyos tapasztalataim után is megmamdt becsületes energiám
ból telik, közlegényi sorban mindenesetre kiveszem bel,őle tisztességes részemet.

Tudom, hogy sulyos dolgokat irtam le; soha senkinek ezeket még el nem
mondtam. De kinek mondjam el, ha nem Neked és mikor, ha nem egy ilyen nagy
szabású vállalkozás előtt, amikor szólnom is, hallgatnom is óriási felelősség. Hát
elmondtam egyszerűen és -becsületesen úgy, amint látom és gondolom a dolgokat,
kizárólag a Te eqész bizalmas használatodra és diszkréciódra bízva. Kérlek, gon
dold át és cselekedjél legjobb beíátásod szerint. Akármint fogsz cselekedni, válto
zatlan barátsággal és szeretettel ölel:
Szeged, 1934. december 10.

Kisfaludy-Társaságbeli tagajánlásodat elkészítettem és lL hét vegen személye
sen viszem föl aláímtni néhány barátunkkal. Pintér, Vojnovich és Hegedűs Lóránt
kifejezetten megígérték, hogy ,aláírják. Én mindent meg fogok tenni, hogy sikerül
jön a dolog. Újra mondom' azonban: nem szabad túlságosan bízni az emberekben.
A mult héten a Baumgarten-ülésen Hegedűs Lóránt jelezte már, hogy lesz egy
ellenjelölt is: a tavaly kibukott Nadányi Zoltán (még három héttel ezelőtt en'ől

nem volt szó!). Szóval maledictus, qui confidit in homine. Mikor Harsányi Kálmánt
ajánlottuk, még az aláírók kirziitt is volt olyan, aki nem jött el szavazni és enged
te bukni a jelölt jét. Hát meglátjuk!

KERÉNYI KÁROLY VERSEI

Pró:lai vallomás

(A húszas évekből való)

Illyés Gyulának, aki immár régi köl
tőnkké lett.

A régi költőkért ég a szívem
Az újakat néha szeretem,
néha nem.
Mire engem az újak sodra elért,
rég odavesztem a régíekért.
S hiába látja őket tudós módon,
lelkemnek ők, kik ifjak örökön:
csüggve csüggök a görögökön.
Igy lett számomra rögtön ódon,
kit újnak hit1.íem annakelőtte:

Goethe.
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Kálidás!!lia olvasása hÖ!!Iiben

A parton ülni szép a nap.
Kezemre hull a sziirke hab.
Kálidászámban, a szél lapoz,
Nótát fütyül strófáihoz.
Másképp, tudom másképp zenél
A Gangá vízesésinél!
Ezüstös pillék hímpora
.A. katarakták vízpora.
Ott fürdik a felhőkövet

Kuvéra kertjéből jövet.
Kuvér.a völgye más világ,
Mint a setétes balti láp_
Az atmoszféra miriád
Virágnak horilj,a illatát
.S a kelyhek 'tüze, bíbora
A deli színek mámora.
Ma nyitva áll a kertkapu,
A szellemőrt szerelmi bú,
Szerelmi vágy, szerelmi láz
Majd elepeszti, nem vigyáz,
Hogy Indra harci elefántja
Rég tétováz, valami bántja,
·Orrát himbálva nekiindul,

. Másképp ragyog Kuvéra völgye
Mint a balti láp fekete zöldje.
Ott tán a vágy északra száll

Facsarodni érzi valami kíntul,
V·alami kíntul, valami kéjtül,
Lótuszvirág jó lenne étkül,
Ínyét ingerli mézíze,
Pacskolni szép a tó 'vize,
Nleghemperegni párnalágy
A tündérkéz gondozta ágy,
S tÖl'zsükbe döfni dgyarát
Viritnak még pátalia-fák.
A szerelem virághalál
K1lvéra kertje mióta áll.
Egyiknek étvágy s jól nem lakik,
Bár minden szálat leszakít,
Másnak a bimbó bokorral int
S egyél-t elnyílni hagyja mind.
A szenemőr ma nem vigyáz,
Szerelani gond, szerelmi láz,
Előre képzelt esti kéj
Fülének Ül', szemének éj.
A vén ormányos így közelg
Akár e hullám jön közelb
S amint a. tajték visszacsap,
Kezemre hull a szürke hab.

MASK);:PP

S amint itt: "Élet, életi"
Sír az északi lélek,
Kell ott a szívnek a halál.

Utasoknak való

1. Ha merre jártál visszatérsz
Ezüst csiganyommal csillog a bérc,
A völgy, a vámk,
Zöldes vizével az árok,
A város ó falával,
A dóm keresztjén az alkonyi távol,
S amelyre gótikus ablakából
A kék-piros fény kivilágol,
A sikátor.
Az emlékek tonalával ,
Mint csillámló csiganyommal
Igy [onod be önmagad.
Talán hogy majd ha minden szál szakad
Szakadjon fájóbb fájdalommal.

2. Pókháló
Szálon
Járod
Barátom
Az élet útját.
S ugye ha elszakítják - ?
Vele szakadsz
És egy másikon fennakadsz.



GAZSI BÁCSI
írta KALLÖ FERENC

Hajnalban indult gyorsvonattal a Keletiből. majd átszál1t és a vicinálissal dö
cögött tovább. Nem érdekelte a táj, hiába öltözött őszi ünneplőbe: ő hol az órá
ját nézte, hol meg a kalauzt nyaggatta,

- Öreg mozdony, rossz szén - mondta a kalauz. - Tizennégy óta, több mint
tíz éve nem javították ezt a pályatestet. Hogy mennyi a késésünk? Vagy jó fél
óra. De ha odébb kevesebb lesz a tolatás, behozhatjuk.

Legyintett rá. - Akkor ez a vonat fehér holló, mert az öregapám sem lá
tott olyat, hogy egy vonat behozta a késést,

A kalauz láncánál fogva előhúzta tenyérnyi óráját, számolt, bólogatott.
Azért még talán idejében odaér Dornbosra, a plébános úr temetésére. Mert oda
megy, ugye? Látni a fekete nyakkendőjéről, na meg az arcáról is. Akadnak Dom
boson Jó egyn éhányan, akik meggyászolják a papjukat.

Gáspárt meglepte, amit hallott. Eddig úgy tudta, a dombosiak inkább I féltek
Gazsi bácsitól. Egész Dombos egyetlen uraságé volt, és a dombosiak pedig egytől

egyig az uradalom cselédei. Maga a helység mindössze két sor ház, köztük húsz
méteres pászta akácfákkal szegélyezett úttal, amelynek a [árási úti végén Heísler
bácsi kocsmája, gabona- és vegyeskereskedése. a másik végén a szivattyús kút, a
templom meg a plébánia fogták közre azt a pár száz családot. Néhány száz lé
pésre a templomtól állt az öreg kastély; az uraság mint kegyúr fenntartja az is
kolát, a templomot és plébániát, fizeti az uradalom orvosát, kenyeret ad a gazda
tisztnek, tanítónak, kovácsnak és persze Gazsi bácsinak is. Szóval mindnyájuk
nak egy volt a kenyéradója, de mert a gróf a szentélyben ült a kegyúri padban,
aztán néha míse után parolázott Gazsi bácsival, .sőt évente kétszer kölcsönösen
meglátogatták egymást, tetejében Gazsi bácsi hivatalból ellenőrzője volt az isko
lának és közvetlen fölöttese az öreg Hammer "mester úrnak", a domboslak maguk
nál magasabbra, inkább a gróf mellé sorolták. Igen szigcrú volt az iskolában, ami
jobbára a félelmet vastagította, semmint a rokonszenvet. Húsz korosztály pergett
át a kezén, s persze mély nyomot hagyott bennük a szígorúsága. Érthető, ha
tartottak tőle, hiszen ők, unokaöccsök sem tudtak felmelegedni a közelében: nem
is szerették Gazsi bácsit. Rideg ember volt, senkinek a kedvét sem kereste, még
az övét sem, pedig ő a keresztfia volt. Örökké csak könyvet kapott tőle születés
vagy nevenapjára, és vele is olyan kurtán, pattogósan beszélt, akárcsak dombosi
híveivel. Hangja öblös volt, szemöldöke összeugró s egész külleme inkább meghök
kentő : középmagas volt, golyó alakú feje kissé rövid nyakon trónolt, amitől az
egész ember zömöknek látszott. Tavasztól őszig nullás, az év másik felében kettes
géppel nyíratta a haját és kiborotváltatta feje búbján szabály szerint a tonzúrát
is: mindennap borotválkozott, még így is mákos-kékben tűntek át szakállának
és bajuszának torzsai. Ha hozzávesszük szálegyenes testtartását, széles vállát, ki
domborodó mellkasát, amelyre tekintélyt ébresztőerr feszült a fekete reverenda,
még ha kissé zöldbe [átszott is a színe, aztán élénk, szúrós, lelkek zugaiba ha
toló tekintetét : nem lehet csodálni, ha szinte büntetésnek számított, hogy anagy
vakációban két-három hétig nála kellett nyaralnia, felváltva két-két unokatest-
vérével, ahogy éppen sorra kerültek. . .

De azóta sok víz folyt le a Dunán. Mire a hatodik gimnáziumot befejezte,
meggyilkolták Sarajévóban a trónörököst; majd kitört a világháború, s azokban a
zavaros években vége szakadt a dombosi nyaralásoknak is. "Mindent meggondol
tam, mindent megfontoltam" ... - így szólt Ferenc József "Népeimhez" kezdetű

kiáltványa, de őfelsége bizony fél szemmel sem ügyelt az unokaöccsökre. pedig tíz
iparkodott megnyerni neki .a háborút, közülük négynek elkoppant élete kanóca,
öt meguszta egy-két felesleges lyukkal a bőrén, egy pedig maláriával nyűglődik

azóta is, hogy Szerbiában megcsípte egy szúnyog. Gáspár most már tudta, hogy
hiába tanította őket Gazsi bácsi becsületre, tisztességre, önzetlenségre. mindez
nem sokat használt a tetvek ellen a lövészárokban. És még nincs is vége a baj
nak. Nagy keservesen leszurkolta ugyan az utolsó szígorlat díját, de ha sikerrel
befejezi is, hol helyezkedik el? Legalább tíz korosztály tülekedik az állásokért.

Legyintett, ám azzal sem tudta elhessegetní gondolatait. Elföldelik Gazsi bá
csit, utána fölpanaszolhatja a fakeresztnek, i).ogy mennyire megkeserítette annak
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idején vakácíóik negyedét-harmadát; Mindenben talált valami kifogásolnivalót r
"Mosakodjatok meg, így nem ülhettek asztalhoz!" "Minek a körmödön a gyász
csík? Van a szobátokban olló, ráspoly meg körömkefe." "Ne szürcsöld a levest!"
"Ne fogd olyan rövidre a kést meg a villát!" "Törd, ne foggal tépd a kenyeret l"
"Hogyan eszed azt az almát; mit gondolsz, miért van ott a kés?!"

Haragosan. szégyenkezve vagy csodálkozva bámultak rá: ugyan mit akar a
sok "piszkálódással"? Egyszer aztán kéretlenül a nyakukba csördítette a választ:
"Azt .akarom, hogy talpig férfiak legyetek".

Mert ha szigorú volt is, szerette őket a maga rnódján, Gáspárt, a keresztfiát ta
lán egy szívdobbanásnyival jobban, de sohasem mutatta, arról is hallgatott, ha
itt-ott tett valamit az érdekükben; szerinte így illett ez egy férfihoz. Igy történt
aztán, hogy egyetlen tábori lapot sem kapott tőlük, ő azonban testvérhúga leve
leiből mindig tudta, mi történik velük, s fáradhatatlanul imádkozott kegyelemért
az élőknek és örök életért a sorból kihullottaknak. Közülük kettőnek a holttes
tét hazahozták; nem engedte át másnak a temetésüket, de a másik kettőért is be
utazott a városba, hogy ő mondja értük agyászmisét.

Gáspár meguszta egy sebesüléssel a háborút. Valóban "lehullottak a fák le
velei" - ahogy Vilmos császár mondta, csakhogy éppen ötödször hullottak le,
mire kibúj hatott az "angyalbőrből". Leszerelt, megkapta a három havi fizetését,
s hazament. De csakhamar szűknek érezte az otthont: legidősebb nővére családos
túl odaköltözött édesanyjához, hogy kölcsönösen könnyítsenek megélhetési gond
jaikon. Egy-kettőre búcsút mondott a kapufélfának, felutazott a fővárosba, be
iratkozott az egyetemre és röpke három hét alatt már le is hallgatott egy félévet.
Az ünnepekre megint hazatért, de túl szorosan voltak, nem találta a helyét. Min
den valahogy furcsa volt, különös, idegenszerű, a valóság és az emlékképek elto
lódtak egymástól, nem fedték egymást. Nyilván ez ösztökélte, hogy hosszú hall
gatás után tollat fogjon és megírja Gazsi bácsinak, hogy elnyúlik a vakációja,
talán még februárban sem kezdődik el a második félév. "Gyere, maradhatsz,
ameddig akarsz" - jött postafordultával a válasz.

Igy aztán egy napon betoppant a parókiára. Öreg néne fogadta és pillanatok
alatt pirosra sírta még az orrát is. Nagy szípákolás közben kibökte, hogy a plé
bános úr éppen a cselédség járandóságát porciózza odaát az iskolában.

- A Gazsi bácsi?!
- Ö bizony. Az intéző úr nem vállalta; őt ne gyanúsítgassák, ha kicsi a por-

ció. Heisler bácsi szakmája volna ez, de szerinte se haszon rajta, se hála érte,
és ő öreg is hozzá. Az új tanító, a Hammer mester úr utóda meg túl fiatal; a
domboslak Nemzeti Tanácsa inkább a plébános urat kérle föl, úgyis ő az elnökük.

- Hát akkor segítek Gazsi bácsinak - mondta és átsietett az iskolába.
Gazsi bácsi ott állt, derekán kék konyhakötény, reverendaja ujja könyékig

feltűrve, keze csupa maszat, homlokán verejték, pedig ugyancsak hideg volt. Még
parolázni sem tudtak.

- Majd én csinálom, Gazsi bácsi, porcióztam én már nehezebb helyzetben is
a szakaszomnak - mondta Gáspár. - Tessék diktálni, kinek mi jár, én majd
mérem. Maguk ketten meg ellenőrizzék! - bökött rá két katonaviselt emberre.

Az emberek felvidámodtak, gyorsabban ment a munka. Mindenki megkapta
a részét, csak Gazsi bácsi, az intéző meg a gróf maradt hoppon.

- Na, öcsém - mondta jotthon Gazsi bácsi -, régen nem láttalak, de ahogy
betoppantál és minden biztatás nélkül munkának láttál, sok mindenért kárpótolt
engem. Erre áldomást iszunk.

Öreg néne összekotort egy kis lakomafélét, amilyet éppen tudott, megágyazott
vele az áldomásnak. Bizony a két Gáspár spongyaként szívta magába a rózsás
aranyszínű bort. Gazsi bácsi diktálta az ütemet.

Éjfél felé szabadabban forgott. Gáspár nyelve:
- Úgy iszunk, Gazsi bácsi, mintha holnap már ránk se virradna. Máskor is így-

tetszik Iddogální ?
Nem így összesűrítve. De azért minden nap megiszom az adagornat.
Muszáj, Gazsi bácsi?
Látom, jól bírod te is - tért ki a válasz elől.

Sok rumot ittunk a harctéren. másképp talán ki sem bírtuk volna.
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- Elűztétek a halálfélelmet.
- Igen, úgy többé-kevésbé.
- És ha egyszer úgy éreznéd. hogy megfeledkeztek rólad, hogy nincs tovább,

megrekedt az életed, s most már se té, se tova? Egyszóval ha koporsóba dugták
az életedet, holott te magad még élsz? Akkor hogyan űzöd el a sötétséget? 
Gáspár hallgatott. - Hagyjuk ezt, öcsém! Örülök, hogy itt vagy, érezd jól ma
gad, maradj, ameddig jólesik, - mondta mosolyogva. - Esténkint elbeszélgetünk.
Most még megisszuk a szentjánosáldást, mert itt az éjfél, s a reggeli szentmísémíg
én már nem ihatom.

. Az egyetemen húzódott-halasztódott a kezdés ideje. Gáspár viszont nagyon jól
érezte magát. Pár évét ellopta a kényszer-katonáskodás, be akarta hozni a vesz
teséget, legalább napi hat órát tanult, sokat olvasott; Gazsi bácsi könyvtára lépést
tartott az idővel.

--:: Nagyon helyes, dolgozz kitartóan - mondta Gazsi bácsi -, de ne feledd:
sok dolog van, amit csak a sziv ért meg, az ész soha.

Gáspár meghökkent, azt hitte, hogy Gazsi bácsi a saját emberi gyengéjére cé
loz és arra kér megértést. Észrevette volna, hogy Gáspár be-belopakodik az ebéd
lőbe és ellenőrzi a pohárszekrény melletti sarokban megbújtatott üveget: meny
nyit apadt napközben a bor szintje?

Időközben ugyanis jobban megnézhette Gazsi bácsit: bizony -átütött homloka,
pofacsontja és orra bőrén a kitágult hajszálerek hálózata és kissé megduzzasz
totta alsó szemhéja tájékát, sötétvörösre színezte a fülét s átvá1totta arcának régi
mákos-kékjét szederjes-Illába.

Gyorsan telt az idő. Egyik reggel - éppen miséről jöttek - Heisler bácsi a
léckapu előtt várta őket. Szíves invitálásra is csak a verandáig ment.

- Köszönörn, nem megyek be. Egy fontos dolgot akarok tudatni - mond
ta, és közben Gáspárra pislogott.

- Az unokaöcsém, előtte beszélhet, Heisler úr.
- Hát jó kérem, én beszélhetek. Arról van szó, hogy nem mindenkinek tet-

szik, hogy a plébános úr az elnök. Már panaszt tettek a városban is.
- Honnan tudja, Heisler úr?
- Hát kérem, az emberek beszélnek, nekem pedig van fülem. Különben miért

veszödjön a plébános úr .a népséggel. amikor ott a tanító úr. Nem igaz?
- Köszönőm, Heisler úr. Tartunk új szavazást, títkosat, magát is megtesszük

jelöltnek.
- De kérem, én öreg vagyok.
- Nem számít. Bízzuk a választást a népségre. Ugye, így mondta? Nagyon

köszönöm a figyelmeztetést.
Gazsi bácsi nem sietett a szavazással, de a választök kegyeit sem kereste. Sőt,

egyre keményebben prédikált. Nem kímélte a harctérről érkezetteket sem, akik
. most nehezebben törtek hámba, mint csikó korukban. Többen hazahozták a feg,l

verüket s golyóvallövöldöztek mindenféle vadra. Éjjelente a csendet és az al
vókat riogatták, mármint aki riadozott. Ha a parókia közelében dörrent a fegy
ver, Gazsi bácsi magára kapta a reverendát, meg a cúgos cipőt, körüljárta a há
zat és leteremtettézte a sötétben zajongókat.

Március elején beállított egy hivatalos ember a városból. Az a megbízatása 
mondta -, hogy magával vigye Gazsi bácsi írásbeli lemondását az elnökségről ;
mert ez a dombosiak kívánsága is.

- No, erre magam is kívánesi vagyok. Még ma leszavaztatjuk őket.

Ez volt Domboson az első titkos szavazás. Három szavazatot kapott a tanító,
kettőt az öreg Heisler, a többi Gazsi bácsira esett. Valaki átszaladt érte a paró
kiára.

- Köszönöm a bizalmat, de nem fogadom el a tisztséget - mondta. Azzal
a városi emberhez fordult. - Magukat rosszul tájékoztatták. Egyébként most már
viheti az írásbeli lemondásomat is.

Két nap múlva beállított az esperes. Vizitáclót tartott, gyorsan átnézte a hi
vatalos könyveket; végül kiderült, hogy ő is az elnökség ügyében jött, mert va
laki feljelentette Gazsi bácsit a püspöknél. Nagyon mérges lett, amikor megtud
ta, hogy hiába tette meg az utat; végül is bosszúsan kijelentette, hogy bizonyos
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dolgokban ajánlatos kikérni előzetesen az aula véleményét. Gazsi bácsi azt vá
laszolta, ő nem hiszi, hogy a püspök úr. szereti, ha papjai gyámoltalanok a köz
napi dolgokban. Az esperes nem osztotta Gazsi bácsi véleményét, és sietve elbú
csúzott.

Gáspárnák imponált Gazsi bácsi, hogy olyan keményen kitartott a tekintélytisz
telet mellett, s hogy abban az Isten háta mögöttí helységben is lépést tartott a világ
gal. A klasszikusok a kisujjában voltak, de jobban ismerte a .modern irodalmat,
mínt ő, jártas volt a művészetí irányzatokban, az új eszmék sokféleségében, a po
litikai áramlatokban, nem is szólva a történelemről és a bölcseletről. Közben vi
szont, reggeli után kezdve s óránkint letolyatott a torkán egy-egy pohár bort;
de még csak "spicces" sem volt soha. Bátor és nyugodt volt a rémhíres időkben,

amikor annyian féltek és lapultak.
Gáspár szemében nagyot nőtt Gazsi bácsi, ezt nem tagadhatta. De a nagyra

becsülés ellenében egy másfajta érzés is feltört benne. Sehogyan sem tudott meg
barátkozni Gazsi bácsi emberi gyengéjével. Hogyhogy nem bír ellenállni pap lé
tére az italnak? Mi oka lehet rá? Hol van erre magyarázat vagy válasz? Gás
pár nem bővelkedett tapasztalatokban. életismerete jócskán foghíjas volt még, s
ha valamiről véleményt alkotott, az már súrolta az ítélet határát. A már-már bok
rosodó szerétet hovatovább sajnálattá nyomorodott benne. Büszke szerétett vol
na lenni Gazsi bácsira; de ha valaki célzást tenne duzzadt, vörös arcára: mit fe
lelhetne, mivel védhetné meg?

Naponta végígböngészte az újságot, kezdődik-e már a második félév, s amikor
megjött a híre, azonnal tudatta Gazsi bácsíval, hogy elutazik. Majd nyáron meg
látogatja - ígérte. De ez csak ígéret maradt.

Négy és fél év múltán kereste föl újra. Akkor levelet kapott tőle: kérte, jöj
jön mielőbb, mert beteg, és fontos megbízatása van a számára.

Rosszabb időben nem is [öhetett' volna a levél; nagy nehezen izzadta ki a
sztgorlatí díjat, s éppen annyija maradt, hogy útiköltségre futotta. Kocsi nem vár
ta az állomáson. Ott volt a Iófogatú iparvasút ; csakhogy azon fizetni kellett volna.

- Aztán hová készül? - kérdezte a kocsis.
- Anagybátyámhoz.
Ahogy kibökte Gazsi bácsi nevét, a kocsis földerült. - Hát mér' nem ezzel

kezdte! Szálljon vissza, nem köll fizetni.
Szó szót követett; kiderült, hogy egykorúak, egyezredben szolgáltak, de más

más zászlóaljban ; Gelencsér - így hívták a kocsist - már nős, egy fia van, épít
kezett, van földje is, a Nagyatádi Szabó-féle törvény szerint igényelte; az édes
apja nem mert, ha ugyanis igényelt volna, ki kellett volna takarodnia a házból. Ez
volt a gróf parancsa.

- Az öreg grófé?! - csodálkozott Gáspár.
- Meghalt az már, Isten nyugosztaljal A veje van itt, az meg olyan komisz ...
- :És az intéző?

- Új intéző van. A réginek a fél oldalát meglegyintette a szél, családostul
elköltözött.

Közben a "határfához" értek. Hatalmas szilfa, rajta fakó Mária-kép, melléje
'tűzve egy-két csokor mezeí virág. Valamivel odébb vagy húsz nádfödeles ház glé
dában.

Látja, ez az új telep. ott sorban az ötödik az én házam.
Itt?

. Nem válogathattunk. Igényeltünk és ezt kaptuk itt, fele úton Dombos meg
az állomás között. Sokat kilincselt az ügyünkben a plébános úr, de hiába. Nem is
lépte át azóta a kastély küszöbét, de az új intézőét sem ..• Tudja, ő pártfogolt
minket, de nem ám csak szóval! Adósai vagyunk néki valóságosan is. De ez ti
tok. .. O akarta, hogy titok maradjon. Azt hallottam, beteg... nagyon is beteg.
Ha ne adj' Isten meghalna... nem is tudom, mi lesz velünk.

Elhallgatott. Mindketten a saját gondolataikkal bíbelődtek, amíg a bekötő úthoz
nem érkeztek.

Elbúcsúztak. Gáspár egyedül bandukolt a paplak felé.
Öreg néne elsírta magát a láttára.
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- Az Isten küldte, fiatalúr. Jaj, itt van a plébános úr legidősebb nénje az
Ida. Folyton izgatja a plébános urat, engem is agyongyötör: keresgél, szim~tol,
jegyezget ... Vigyázzon, már jön is! Én megyek a konyhába.

- Hát t{! hogy kerülsz ide? - Ez volt a fogadjisten.
- Vonaton. iparvasúton és gyalog - mosolygott Gáspár.
Ida kissé bandzsa szemének kutató sugarával szinte átszúrta Gáspárt.
- Egyszerre sürgős lett a látogatás, .mi ?
- Ida néni sem koptatta itt gyakran a küszöböt, most mégis itt van.
Az asszony, mint aki nyársat nyelt, kihúzta magát.
- Eddig nem volt szükség rám, de most van.
- Engem pedig Gazsi bácsi hívott ide. Ha nem haragszik, Ida néni, most be-

megyek hozzá.
Gazsi bácsi ágybari feküdt, arca mint az öreg pergamenpapír, kékes-lilás

hajszálerek márványes rajzolatával ; bőre megereszkedett, szeme körül táskás lett,
nyakán pedig megfodrosodott. De most hirtelen atmelegedett az arca és kifénye
sedett a szeme. Gáspár gyorsan lehajolt és kezet csókolt; palástolni akarta meg
döbbenését.

- Na, öreg doktor, mít mondtam?! Ott hagyott ez a gyerek csapot-papot,
stúdiumot, aztán már itt is van.

- A tempó érkeztél, öcsém - mondta az orvos -, mert nekem mennem kell,
Gazsi bátyádnak meg pihennie. Kísérj ki, közben mindent elmagyarázok. Isten
áldjon, Gazsi, holnap benézek hozzád.

Kitessékelte az ebédlőbe és feltárta előtte il valóságot. -Gazsi bátyád mája
tönkrement, rohamosan zsugorodik. Ma csapoltam meg harmadszor; ez sem megy
a végtelenségig. A szíve még jó. Hogy meddig bírja? Isten a tudója. Sok ideje
nincs hátra, ő maga is tudja. Megkért, hozzam át a szomszéd plébánost, fel akarta
venni a szentségeket. Étrendet és orvosságokat már előírtam. Persze tilos volna a
szeszcs ital,de most már se árt, se használ, ezért engedélyeztem egy-egy pohárral
az étkezéshez. Te, öcsém megtoldhatod még eggyel, ha nagyon kívánja, csak Ida
nénéd észre ne vegye. Aligha méltányolná irgalmas cselekedetünket, jól össze
szidna, s még haragra gerjesztené Gazsit', pedig az már békét teremtett magában
és legszívesebben itt hagyna ezt a nyugtalan világot. Ha jól hallom, megjött a ko
<jsim. Szervusz, fiam!

Kettesben vacsoráztak. s bár egyetlen érdemleges beszédtárgy Gazsi bácsi be
tegsége lett volna, Ida mégis inkább a tanulmányait firtatta: hogy ideje volna már
befejezni az egyetemet. Gáspár önérzetében sértetten fölényeskedett: - Minden
ből időben és kitűnőre vízsgáztam, a tanulmányi időt azonban nem áll módomban
megrövidíteni, de Ida néninek sem sikerülne.

Csendben ettek tovább. Az utolsó falat után Gáspár bement a beteghez, öreg
néne vitte utána tálcán a borosüveget meg a poharat.

- Nagyon elszundítottam, alíghanem hosszú éjszakának nézek elébe. Igen
meggyengült a szemem, nem bírok már olvasni petróleumlámpa mellett az ágy
ban. Tovább olvashatnád, öcsém, a breviáriumot onnét, ahol félbeszakított a dok
tor. Utána bcszélgethetnénk, úgyis van miről.

Ida néni ott sündörgött, dib-dábolt, Gáspár felütötte a breviáriumot.
- Akkor én kiviszem a bort - csapott le Ida az üvegre -. A breviáriumhoz

nem kell ital.
- Hogy gondolod, Ida? Fennhangon ol vas vagy egy óra hosszat, kiszárad a

torka. Hagyd azt a bort és menj aludni! Mára eleget fáradoztál.
Ida néni válaszra csücsörítette a száját, de Gazsi bácsi megelőzte: - Aludjál

jól! Ha kellesz, majd üzenek. Na, jó éjszakát!
- Nektek is - vetette oda az asszony és kivonult.
- Szegény! - sóhajtotta maga elé Gazsi bácsi. - Megszokta, hogy ő diri-

gáljon. Most nincs kit. De otthona sincs, ki van szolgáltatva a gyerekei kénye
kedvének Betegségem hírére itt termett, rendezkedik és-mindent fölforgat. Mí
nek? . .. Nem érdemes arra a rövid időre.

Gáspár megköszörülte a torkát, és felcsendültek a zsoltárok, lágyan, dallamo
san. Gazsi bácsi le nem vette róla a szemét.
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- Tudod, öcsém, ha pápa volnék, elrendelném, hogy hangosan kelljen monda-
-ni a breviáriumot.' Nagyon szépen olvastad. Megérdemelsz egy pohár bort.

Gáspár töltött magának. Gazsi bácsi tekintete csupa kérés, rimánkodás volt.
Gáspár odanyújtotta neki a poharat. - A doktor engedélyezte. ~ Gazsi bácsi
szeme tükre elpárásodott, nem szólt vagy nem bírt szólni, csak bólintott s lassan,
nagy szünetekkel, minden cseppjét ízlelgetve kortyoltá az aranysárga italt.,. Gás
pár nézte a beteg embert és valahogy eltelt önmagával, jó embernek érezte ma
gát. De csak néhány pillanatra. Mert nyomban elszomorodott: arra kellett gon
dolnia, h<Jgy minden emberben van valami, ami erősebb, mint az akarata.

Rosszul aludt. Virradatker harangszóra ébredt. Kiugrott az ágyból, borotválko
zott, megmosdott. Újra megszólalt a harang. - Mise lesz? Ugyan ki fog misézni,
néne?

- Hát a plébános úr. Már át is ment. Tegnap megcsapolta a doktor úr, ma
kötéllel sem lehetne visszatartani a misézéstől. Azt el nem engedi, ha csak any
nyit bír is mozogní, amennyit éppen muszáj.

Gáspár átrohant a sekrestyébe, de Gazsi bácsi már a "mea culpav-nál tar
tott. Szorongva figyelte a kis ablakon át, mekkora erőfeszítéssel hajt térdet, mí
lyen bátortalanul fordul ki, s utána elszédül, meg kell kapaszkodnia az oltárban.
Mellkasa fújtatóként jár, homlokán nagy cseppekben sűrűsödik a verejték. Már
már úgy látszott, félbe kell szakítania a misét, de a "Domine non sum dígnus"
után, mint aki túljutott a kapaszkodón, nyugodtabb lett, biztos kézzel áldoztatta
meg Ida nénit, és azt a néhány öreget, akik templommal kezdhették a hétköznapot
is.

Sóbor bácsival, a sekrestyéssel együtt kihámozták a miseruhából, de Gazsi
bácsi nem tágított, a térdeplőn elmondta még a hálaimát is, bár valamicskét ugyan
rövidített rajta, mert a dagadt lába sokallta a térdélést. Egyet-kettőt bicegett, de
mihelyt kilépett a sekrestye ajtaján, kihúzta magát, feszesen lépkedett, de arra
is ügyelt, hogy adós ne maradjon a kívánesi öregek "Dicsértessék"-jeire. Lerítt
arcukról a csodálkozás, Gáspár is alig hitt a szemének "Mi ez?" - tanakedott.
- "A csapolás tenné? .. Az akarat? .. A csak azért is? .. Vagy mi hajtja? ..
Tudja, hogy menthetetlen, az öreg doktor nem rejtette véka alá a' valóságot. Va
jon csak erősnek mutatja magát, mert Ieplezní akarja gyengeséget?"

Gazsi bácsi reggelizett egy-két falatot, majd lefeküdt. Gáspár melléje ült és
szó nélkül felütötte a breviáriumot. A napi szakasz felénél tartott, amikor meg
jelent Ida "néni és matatni kezdett az íróasztalon. Gazsi bácsi kezét felemelve
félbeszakította az imát:

Már mondtam, Ida, ne nyúlj az íróasztalomhoz.
Rendet kell tenni a fiókokban.
Ott hivatalos dolgok vannak. Az utódom majd átrendezí, ahogy akarja.

Neked semmi közöd hozzájuk.
És a te irataid, levelezésed ? Biztosan van takarékkönyved, talán végren-

deleted is, vagy más feljegyzéseid . .. meg mit tudom én, mi minden!
Olyan sürgős? Nem tudsz várni?
Ha már itt vagyok, teremtsünk rendet.
Egy kis türelem, Ida, aztán majd rendelkezhetsz kedvedre.
Ne érts félre, Gazsi!
Hagyd ezt! A saját dolgaimat magam akarom intézni, amíg élek. Több szót

erre nem vesztegetünk. Folytasd, öcsém! - fordult Gáspárhoz és' keresztet vetett
magára. Megszólalt a zsoltár végtelen vísszhangú szózata: "Justitiae Domini rectae,
laetificantes corda, et judicia eius dulciora, super mel et favum: nam et servus
tuus custodit ea."

Ida néni halkan betette az ajtót, mintha lelkére vette volna a zsoltáros lelken
dezését.

A kínos szóváltás hatása alatt némán ebédeltek Gáspárral. Öreg néne muk
kanás nélkül hozta, vitte a tálakat, filc lábbelijében olyan hangtalanul jött-ment,
mint valami szellem.

Gáspár ebéd után beóvakodott a konyhába. Megköszönte és megdicsérte az
ebédet. Gondolta, jólesik öreg nénének; s talán még majd a bánatát is kibeszéli.
Erre azonban nem került sor, mert Ida néninek is a konyhában támadt dolga. Dél-
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után meg, a néne szobáiában, alighogy belekezdtek a beszélgetésbe, megint rá
juk nyitotta az ajtót.

Vacsoránál aztán mindketten atányérjukat bámulták és. gyorsan magukba
hajigálták az ételt.

Hánykor indul reggel Gelencsér akisvonattal? - kérdezte Gáspár a nénét.
Majd ad kocsit a gazdatiszt - vágott közbe Ida néni.
Köszönöm, nem tartok rá igényt.
Miért ne? Az jár Gazsi bátyádnak.

- Jár vagy nem jár, mindegy: a kisvonaton sem fog leesni fejemről a korona.
Gazsi bácsi nagyon elszontyolodott, amikor meghallotta öccse szándékát.
- Szigorlat után, ha csak lehet, visszajövök pár napra - ígérte, de nem

hangzott túl meggyőzően, .
- Menj csak, a te dolgod most: tanulni; az enyém. pedig: meghalni. Ne szól]

közbe! - emelte fel mutatóújját. - Ha jössz, szívesen látlak, segítségemre lehetsz
az idő morzsolásában és a gondolatok hessegetésében. Másban nem; mert min
denkinek magának kell meghalnia, nekern is.

Csend szakadt rájuk. Lassan éjfél lett. A nyárvégi éjszaka is visszatartotta
lélegzetét : szellő sem lebbent, talán az idő is megállt.

Téged teszlek meg végrendeletem végrehajtójának - mondta később Gazsi
bácsi.

Engem?!
Ne ijedj meg, nincs szó vagyonról. Vedd magadhoz íróasztalom fiókjából

azt a nagyobb borítékot. A pecsétet a boríték hátán felsoroltak jelenlétében töröd
fel temetésem után azonnal. Tanú legyen Ida nővérem és aki rokon még eljön a te
metésemre. A többit mind megírtam saját kezűleg, tanúk igazolják az írás hiteles
ségét , .. Vigyázz rá, őrizd meg a pecséteket épségben! Most még vedd ki azt a
kisebb dobozt. Igen, azt. Neked szántam ezt az aranyórát. - Gáspár tiltakozni
akart. - Nem értékes, de jó óra. Örizd meg, emlékeztessen mindig az idő fon
tosságára. Aki nem becsüli a percet, elvesztegeti az órákat, napokat - úgy lehet
-, az egész életét. Ez jusson eszedbe valahányszor az órára nézel ...

*
Ezt a boritékot hozta magával, s az aranyórát nézte unos-untalan, míg be nem

döcögött a kávédaráló az állomásra. Nem várt rá kocsi, sem iparvasút. Mást nem
tehetett, nekivágott az útnak. Míntha kihalt volna a vidék, sehol egy lélek a föl
deken. A "határfánál" az új település körül sem volt mozgás. Szedte a lábát ahogy
bírta, amikor kocsizörgés ütötte meg a fülét. Az öreg doktor jött, azonnal meg
állíttatta a lovakat.

- Szállj fel, kedves öcsém! Én is a temetésre megyek, Talán odaérünk a
közepére ... Hát elment szegény Gazsi bátyád ... Azt hiszem, téged sem igen látunk
majd ezután errefelé.

~ Időnkint megnézem majd a sírját.
- Akkor keresd meg majd az enyémet is, valahol a Gazsié közelében, mert

utánam sem bőg majd borjú - mondta nyersen és keserűen.

A beszéd fonala ezzel meg is szakadt. De Gáspár nem bírta sokáig a hallgatást.
Valóban az ital okozta keresztapám halálát? - bökte ki végül.
Mondjuk, mintha a kést okolnám a kéz helyett.
Nem értem.
Nagybátyádnak vagy harminc évvel ezelőtt májgyulladása volt. Nem volt

szabad innia. Állta is majd egy negyed évszázadig.
- És utána miért kezdett el inni?

- Jó pap volt, de itt ragadt Domboson. Az öreg gróf kérésére hagyta itt a
püspök. Csakhogy ezt nem mondták meg neki. Közben aztán a nálánál sokkal
fiatalabbak is megelőzték. Ö meg azt hitte, a püspöke állította félre: hogy talán
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neheztel rá valamiért. Én is csak mostanában tudtam meg tőle, amikor már ké- .
só volt.

- És amíkor az öreg gróf meghalt?
- Akkor a háború után, a püspöknek éppen elég gondja-baja volt. Megtörő-

dött, megöregedett és végképp megfeledkezett Gazsiról. Vagy talán úgy gondolta,
ha eddig jó volt neki Dombos, jó lesz ezután is.

- Mit segített ezen az italozás?
- Ugyan, öcsém, én is megiszom annyit, mint Gazsi ivott. Nem volt ó iszá-

kos; csakhogy az ő mája a keveset se bírta. Elég hamar belepusztult. Tudod te,
mí az, szép ambíciókkal indulni, aztán hogy, hogy nem beleragadni a dombosi
sárba? Ne sajnáld tőlünk azt a kis búfelejtőt.

Alaposan megkéstek ; a gyászmísének vége volt már. Beálltak a temetőbe in
duló menetbe, a koporsó mögé, a rokonok és jó barátok sorába. Egyetlen kis ha
rang szólt, a másikból ágyú lett a háborúban. Egy szekér szállította a koszorúkat,
a koporsót pedig egymást váltogatva hat-hat ember- vitte a hosszú úton, egész
a sírig. ott volt Dombos apraja-nagyja, még a szomszédos helységekből is eljöt
tek néhányan.

Gáspár csodálkozva nézte a sokadalmat és a karinges papok csoportját: ünnepé
lyesebb volt a temetés, mint amilyennek képzelte. Megrázta a leéresztett koporsó
döngése, a kihúzott kötelek súrlódó zaja, az ásók csisszenése, a lezúduló föld tom
-pa dobogása ... Rádobott a koporsóra egy maroknyi földet, majd magához intette
Gelencsért, hogy a temetés után jöjjön nyolcadmagával - felsorolta a borítékon
álló neveket - a parókiára. .

Az ebédlőben zajlott le az ünnepélyes aktus. Az öreg doktor és Gelencsér
megállapítottak, hogy valamennyi pecséf épségben van. Ida néni is megnézte ala
posan, aztán ő is rábólintott. Gáspár felvágta a borítékot. Egyetlen árkus papír ke
rült elő, rajta Gazsi bácsi apró betűi példás rendben, egyenes sorokban. Aki ezt
írta, annak nem remegett a keze.

Gáspár elfogódottan, kissé fátyolos hangon olvasta:
"Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében rninden indulattól mentesen írom jelen

végakaratomat, fogadjátok megértéssel. Ingátlanom nincsen ..."
így kezdődött a végrendelet, amely egyenlő részben tette meg az ingóságok

örökösévé a testvéreit. Kötelezte őket, hogy a nyolcvanéves öreg nénének ötszáz
pengő végkielégítést fizessenek, amiből vehet magának a szülőfalujában néhány
hold földet,. és hozamából eléldegélhet haláláig. A könyvtárat az elhunyt a kereszt
fiára, Gáspárra hagyta; a teológiai műveket a plébániára testalta. Ezután így foly
tatta:

"A .határtánál' az új településen lakókkal kötött szóbeli megállapodásern ér
vénytelen, vagyis nem kölcsönt kaptak tőlem, hanem segítséget. Tehát tartozásuk
nincsen és senki sem követelhet rajtuk egy fillért sem."

Az új telepesek egymásra néztek, mintha nem hinnének a saját fülüknek; Ida
sértődötten meredt Gáspárra, szinte átszúrta bandzsa szemével; a doktor, aki ed
dig bóbiskolni látszott, felkapta a fejét. A nagy lelki hullámverésben talán el is
vesztek a végakarat befejező szavai:

"Szeressétek és támogassatok egymást, éljetek egymással békességben! Ha még
is felütné fejét a békétlenség vagy indulat, - hitünk szerint keressétek az igaz
ságot, s forduljatok mindenkori lelkipásztorotokhoz. Az Úr áldása és békéje le
gyen veletek!"

Gáspár összehajtotta az írást és elgondolkodva nézett maga elé. Az öreg dok
tor melléje lépett' és kezet nyújtott: - Isten veled, öcsémuram. sietnem kell, vár
nak az élők. - Amint ellepkedtek a tanácstalan telepesek mellett, ingerkedve oda
szólt hozzájuk:·- Na, emberek, hiába titkolták, csak kiderült, miért hívják egymás
között Dombos alsó csücskét Gazsi-telepnek.
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

Ssédü

Ki vagyok én? miféle állat
lehettem volna? kecske, vagy csiga?
s milyen világ ez? Bele lehet halni
soha se szűnő borzalmaiba.

A. napokat keresem, ugyanakkor
elvetem ezt is, azt is; szédület

l e t

fog el, aztán kijózanodva látom,
hogy körülöttem mennyi a süket,

Cl vak; ez által ők beialazottak,
vagy ilyesfélék. Aldott. az a nap,
mikor valaki önmagára eszmél
és a szíve bele még sem szakad.

Egy régi ",árosban

Az ódon kutakba lenéztem
és fürkésztem a sötétséget,
jártam boltíves, kacskaringós
pincékben, ahol borok értek,

elhagyott termekben megálltam,
néztem az ősöket, a kardot
fogó kezet, a gyönggyel ékes
szép asszonyokat, és az arcok

az: időből kiesve engem
átváltoztattak a halotti

fenségükkel: nagyon nehéz lesz
megint a mába visszakozni,

az ördögí játékot űzni,

bújócskázni magammal, mással,
vigyázni, hogy legyek kemény és
ne tántorítson meg a nászdal,

vigyáznom kell, ügyesnek lennem
további, napi életemben.

Magam utálata és gyássa

Magányosan a tomboló világban,
hol a szeretkezés, a tánc, az ének él 
Hasonló vagyok, mint a nyomorékok,
nem vagyok üdvözült és nem vagyok fehér,

hol hát ezért vigasztalásom,
félőrült vagyok, jól megértem ezt;
ha legalább vérpompájával várna _
a kinhalál, a megszentelt kereszt,

és szemeimet kivájnák a hollók,
akkor talán döbbenten megnyugodnék;
mindenem megvan, ami kell, de most már
legjobb lenne számomra csak a moslék,

a kivetettek étele. Alázat
találjon rám, ha még reám találhat.

.ti borsalom

Hadak »omütak port kavarva,
és meglapultlak házaikban
a jámbor, dolgos emberek;
hallgattak, a padló se nyikkant,
ilyenkor csak a szí.v remeg
a borzalomtól, mely megülte
az asztalt és a székeket.
A kézzel fogható valóság:
nem a lugas és nem a rózsák,
nem ,az érett szőlőgerezd;

n1Índen más formát vált, és éles
késsé változik át a hang;
hadak vonultak, és a házba
angyal is hiába suhant,
senki sem érezte meg édes
jelenlétét, a bűvölet

többé senkire nem hatott már,
nem voltunk mások, csak kövek,
a mozdulatlanságba zárva.
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PÁRBESZÉD
HAJDU PÉTER református lelkész

AMIRE ELJUTOTTUNK ...
" ... ami nekem nyereség volt, kárnak itéltem a Krisztusért ...
. . . egyet teszek: ami mögöttern van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszülve, egyenest a cél felé futok, Is
ten felülről való elhivásának jutalmáért. Krisztus Jézusban.
. . . .amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt." (Fil 3:7,14.16)

"Egyház és társadalom - ökumené és emberiség" összefoglaló címmel a kelenföldi re
formátus gyülekezet keretei közt, egyházi és társadalmi szernélyíségek párbeszédet folytat
tak népünk és az emberiség íránti közös rerciösségümcröt. Az előadók a következő sorrend
llen tartották meg az előadásokat: Berki Feriz esperes, a Magyar Orthodox Egyház adminiszt
rátora - Az orthodox egyház történelmi múltja és jelenkori egyetemes szolgálata : Tolmacsov
1\1ihály, az Orosz Orthodox Egyház budapesti lelkésze - Az orosz orthodox egyház bizony
ságtétele a mai nemzedék társadalmában; Király István egyetemi tanár, országgyűlési kép
viselő - Társadalmunk közös erőkifejtést igénylő ügye: a szocialista emberformálás; Hegyi
Béla, a Vigilia főmunkatársa - Az egyház ökuménikus kütdetése az emberiség új társadalmi
rendjében; D. Koren Emil, evangélikus esperes és Szakács Imre baptista lelkipásztor - A
protestáns egyházak helyzete és szolgálata népünk mai társadalmi rendjében: Földes Mihály
író - Az egységes emberiség közös jövőjének együttes szolgálata eimmel.

Ennek az előadássorozatnak áldásait és eredményeit vesszlik most számba. Vizsgálódunk a
tekintetben, hogy mí - a párbeszéd keresztyén résztvevői - mí re jutottunk el, miben le
het megfogalmazni közös meggyőződésünket. Mert amire Isten Igéje r.yornán eljutottunk,
azt érvényesitenünk kell életünkben és szolgálatunkban.

I.

A legelső és mindenek fölött való, amire el kellett hogy jussunk, az, amit Pál
apostol így fogalmazott meg: "a cél felé futok, Isten felülről va.ló elhívásának ju
talmáért Krísztus Jézusban". Reménységben mindnyájan szívünkben kell hogy
hordozzuk elhívatásunk jutalmát Krisztus Jézusban. Ez az jelenti, hogy találkoz
tunk Jézus Krísztussal, A gyülekezetet az teszi "ekklésiá"-vá, a kihívottak közös
ségévé, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krísztus ott van a középpontja
ban, és Ovele nemcsak egykor lehetett, hanem mindig lehet találkozni. Az élő Jé
zus Krisztus mindenkor közösségben van az ő népével. Aki nem találkozott a
megfeszített Jézus Kriszcussal, nem részesedett Isten megbocsátá kegyelmében, nem
tudja, mi a bűnbocsánat, - az nem keresztyén ember. Aki nem találkozott a fel
támadott Jézus Krisztussal, nem valóság számára az élet győzelme a halál felett,
nem bizonyos abban, hogy Jézus Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk bizto
sítéka, - az nem keresztyén ember. Amikor azt vizsgáljuk: mire jutottunk el 
ha igényt tartunk a keresztyén nevezetre - önmagunkat a' Jézus Krisztussal való
közösségünk felől kell megvizsgálnunk. Aki a megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztusban hisz, az Övele való közösségben világosan látja a célt: a mindenség
célját Jézus Krisztus visszajövetelében.

A keresztyéneknek, azokhoz képest, akik nem a hit útján értékelik és magya
rázzák az életüket és az eseményeket, az a többletük, hogy látják a végső célt,
a mindenség célját. Félreértés ne essék! Ha valaki nem a hit útján jár, attól
még lehetnek nagyon magasztos közbeeső céljai, munkálkodhat a· közös [avakért,
belevetheti magát egy nép jövőjéért való küzdelernbe, vállalhat szent feladatot az
egész emberiség holnapjáért, mégis a tudatából hiányzik a mindenség céljának a
megragadása és megterheli létét a halál megoldatlan problémája. Véges életünket
lehet úgy is szemlélni, hogy bennünk összekapcsolódnak a régi nemzedékek az
új nemzedékekkel, és így benne élünk a történelem folyamatában akkor is, ha
már letelnek e földi életünk napjai. Szépnek és tartalmasnak mondhatja az em
ber az életét akkor is, ha szolgálata gyümölcseiből csak az utódai részesülnek és
ő maga nem reménykedik a végső cél elérésében. Az ilyen életfelfogásnak a mé
'lyén azonban ott van a kérdések kérdése: a halál nagy talánya. A halál titkának
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a megfejtésére az ember tudományát sem hívhatja segítségül. A tudomány csak
az evilági élet dolgaira ad feleletet. Ha a mindenség rnéreteíben vizsgálódik, el
jut arra a felismerésre, hogy a mi bolygónkon, a Földön keletkezett életnek egy
szer vége lesz, amikor majd ez a Naprendszer megsemmisül, és a Földön valaha élt
emberiség, történelmével és kultúrájával együtt eltűnik. Éppen ezért a véges em
beri lét tudata szerint az ember csak a mára, a szűkebb körű időre, az emberi
történelemre tekinthet. A hit szemével látó ember előtt pedig kitágul a látóhatár.
Aki hisz a feltámadott Jézus Krisztusban, a világ Megváltójában. az a mindenség
célját is látja, úgy, hogy Isten egyszer egybeszerkeszti szeretetével a múltat, a je
lent és a jövőt az örökkévalóságban. Isten új teremtést hoz létre, és ebben az új
ban benne lesz mindaz, ami a régiből szerínte való volt, mindenekfelett az ő sze
retete és irgalmassága. Ha a végső célt látjuk, akkor reménykedünk Isten ígére
teinek beteljesedésében és igaznak tartjuk Jézus Krísztus elhívasát életünkre nézve.

Abban, amit Pál így mond: Isten felülről való elhívásának jutalma a Jézus
Krisztusban, nem is az a lényeges, hogy majd jutalmat kapunk, hanem az, hogy
Isten beleszerkesztett minket az ő csodálatos világába, részt adott munkájából, és
mi az ő tervei megvalósulásának a részesei vagyunk. Jézus Krisztus elhívása alap
ján, az ő útján szelgáljuk a mindeneket újjá teremtő és a mindenség célját betel
jesítő Isten dicsőségét, halandó földi életünkben is. .Vajon eljutottunk arra, hogy
ezt a célt' látjuk? Eljutottunk-e a megfeszttett és feltámadott és újra eljövendő
Jézus Krisztusban való hitre, aki úgy ajándékozott meg a jelenvaló világban az
ő szeretetével, hogy örökösévé tett minket az eljövendő világban létrejövő új te
remtésnek? Legyen mindnyájunknak őszinte vágya és imádsága, hogy akik a ke
resztyén gyülekezetekben az Isten Igéjét hallgatják, mindnyájan eljussanak a Jé
zus Krisztus megismerésére és rnindnyájan lássák azt a nagy célt, amit Isten az
egész mindenségre nézve kitűzött és beteljesített.

II.

Ha látjuk a végső célt, akkor azt is tudjuk, hogy mit kell tennünk evilági
életünk keretei közott. Jézus Krisztus feltámadásának ereje földi életünk útján
mindig a kereszthordozásban, az ő szenvedéseiben való részesedésben. a szolgai
formában mutatkozík meg. Jézus Krisztus a földi élet keretei között úgy jelent
meg, mint aki szolgál. Az ő útján járó egyház csak akkor tölti be hivatását, ha
vállalja a szolgálatot. A hivő ember egyéni életében a Jézus Krisztus szelgálatát
kell hogy megvalósítsa. a gyülekezet a maga közösségi életében befelé és kifelé
egyaránt a szolgálat formájában kell, hogy éljen. Mind a keresztyén ember, mind
pedig a hivők közössége: az egyház életformája c-> a szolgálat. Ez elsősorban élet
'szemlélet és ezt a tiszta elvet kell gyakorlati életünkben aprópénzre váltani.

Mit jelent számunkra a szolgálat? Azt, hogy nem a többi ember van míértünk,
hanem mi vagyunk a többi emberért.. Ezt az elvet végig lehet vezetni az embe
rekhez való kapcsolatainkon.

l) A családunkban, azok között, akikkel a legszorosabb közösségben vagyunk,
nem a többiek vannak miértünk, hanem mi vagyunk a többiekért. Ha valaki a
családjában, legszűkebb környezetében úgy viselkedik, mintha mindenki őérte len
ne, félreértette a helyzetét. Ugyanez vonatkozik az emberi élet más viszonyaira is.
A mindennapi munkánk színhelyén nem a munkatársaínk vannak értünk,. hanem
mí vagyunk a munkatársainkért. Az emberi együttélés rendjének a biztosítéka az
a felismerés, hogy nem az 'emberek vannak értünk, hanem mi vagyunk az em
berekért. Mindnyájan megbotránkozunk az olyan eseten, amikor egy hivatalnok,
akit azért állítottak a helyére, hogy az emberek ügyes-bajos dolgait intézze, úgy
viselkedik, mintha az ügyfelek lennének érte és nem ő volna azokért az embe
rekért, akik hozzá fordulnak. Nem szeréz népszerűséget az olyan közéleti ember,
aki megrészegedik hatalmától és dicsőségétől, s ahelyett; hogy szolgálatnak tekin
tené a többi ember sorsának intézését, valójában megveti és lenézi azokat, akik
őt bizalmukkal megajándékozták. Vajon mi, keresztyének eljutottunk-e arra a lá
tásra, hogy nem az emberek vannak értünk, hanem mí vagyunk az emberekért?
Ha Jézus Krisztus áldozatából, értünk való halálából, szeretetéből nem vonjuk le
ezt a következtetést az életformánkra nézve, akkor félreértettük Jézus Krisztust.
Az lehet, hogy a hit harca közben újra és újra megkörnyékez bennünket a bűn és
az ó-emberünk, az önző emberünk az új emberünk, a közösségí emberünk fölé ke
rekedik és ezért sokszor vereséget szenvedünk, de a meggyőződésünk, az életelvünk
sohasem lehet az, hogy mások vannak értünk, mindig az kell, hogy legyen szí-
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vünk hitvallása, hogy mi 'vagyunk másokért! Az elvi meggyőződésünkhöz igazít
hatjuk gyakorlati életünket, mindig jól tudva azt, hogy valójában nem mi teszünk'
valamí nagyot, nem mi szelgálunk másoknak, hanem a mi szolgálatunk, a mi má
sokért való életünk részesedés a Jézus Krisztus szolgálatában és másokért való
életében. A .szolgálat életformája a Jézus Krísztus szenvedéseiben való. részesedés.
Ha Benne vagyunk, ha Tőle várjuk és kapjuk az erőt, akkor lehetséges számunk
ra a szolgálat,

2) Közösségi viszonylatainkra nézve isa szolgálat az érvényes életforma, A pár
beszéd során különböző egyházak képviselői fejtették ki álláspontjukat. Ezekből

kiderült, hogy a különböző egyházak akkor értelmezik helyesen küldetésüket, ha
egymásnak szolgálni kívánnak. Az egymásnak való szolgálat nem azt jelenti, hogy
a különböző egyházakhoz tartozó hivő emberek feladják hitbeli meggyőződésüket,

hanem azt eredményezi, hogy kölcsönösen tisztelik a más meggyőződésen levő hivő

emberek állá'!lpontját. Mert - ahogy Pál moridja - rész szerínt van bennünk az
ismeret. Az Isten igazságából az egyik egyház az egyik részletet látja világosab
ban, a másik egyház a másik részletet. Az igazság részletének a világosabban való
látása nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy egyik is, másik is mint fundamen
tornra, erre a részletigazságra helyezi létét és munkáját. Mi sem adjuk fel refor
mátus hitbeli meggyőződésünket, mert igaznak tartjuk mindazt, amit Isten a re
formátus keresztyénségerr belül adott az egész keresztyénségnek, de azt tudjuk, hogy
bármilyen erős is református .hitünk és meggyőződésünk, bizonyos vonatkozásban mé
giscsak rész szerint való, és ezért megbecsüljük a másik egyház meggyőződését,és ké
szek vagyunk Jézus Krisztusban testvérként beszélni közös feladatainkról. Az egyik fel
szólalásban úgy tükröződöttaz egyházak közös feladata, hogy nekünk nem azt kell bon
colgatní, rníben különbözünk egymástól a hitbeli igazságok tekintetében, hanem
egyeknek kell lennünk ebben a világban Krisztus követésében. A különféle egy
házakhoz tartozó hivő emberek legyenek egységesek abban a látásban, hogy nekik
evilági életünk dolgaiban Jézus Krisztust kell követni, az ő szerétetét kell "kiáb
rázolni" az emberek között, Ez a mi egy nagy ügyünk. Isten iránti hálára indít
bennünket az a tény, hogy az egyház Ura éppen a mi időnkben egymás felé vi
szi az egyházakat, és azok a közös cselekvésre nézve kezdik felismerni Jézus Krisz
tusban való egységüket. Amíg az egyházak hatalmi pozícióból beszéltek és csele
kedtek, addig egymásban is ellenséget láttak. Isten most eljuttatott bennünket ar
ra a felismerésre, hogy elfogadjuk egymást Jézus Krisztusban testvéreknek és
együtt cselekedjük azt, amit Isten az ő gyermekeivel akar megvalósítani a világ
életében. A hatalmaskodó egyház törekvéseiben Isten nem dicsőíthette meg magát
a világban, Isten neve miatta káromoltatott a pogányok között, de a szolgáló egy
ház életében, a Krisztus-követő egyház munkájában Isten megdicsőíti majd ön
magát.

3) Az egyházak egymásnak való szolgálatától szükségképpen el kell jutnunk a
minden ernbernek való szolgálatig. Az egyházakhoz tartozó hivő emberek úgy kö
vethetik Jézus Krisztust ebben a világban, ha szolgálnak egyre táguló körben azok
nak az embereknek, akik között élnek. Akkor értelmezzük helyesen kűldetésünket,

ha úgy is mint hivő emberek, úgy is mint a hivő emberek közössége, a gyüleke
zet, az egyház szolgálni kívánunk népünknek. Amíg hatalmi pozícióból néztük az
egyháznak a világban elfoglalt helyzetet, addig nem jutott eszünkbe a szolgálat.
Pál apostol, amikor a nagy célról beszél, azt mondja, hogy "ami mögöttem van,
azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, egyenest a cél felé fu
tok ..." Nos, az egyházak múltjában a hatalmi pozíció az, amit "kárnak és szemét
nek" ítélve, el kell felejteni. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten bennünket nem
uralkodásra, hanem szolgálatra szánt népünk között. Mai társadalmunk kórusá
ban nem mi visszük a vezérszólamot, a kórusvezető sem közülünk kerül ki, ez
azonban nem azt jelenti, hogy mi nem énekelhetünk, mert Isten nem akar ben
nünket használni és nem akarja megmutatni általunk a többi embernek az ő

szeretetét. A szerétetben való szolgálat nagyobb hatalom, mint az uralkodás. A
szolgálat olyan gyümölcsöket terem, amelyek ízesítik az emberek mindennapi éle
tét és amelyek által egy nemzedék áldást hagyományozhat a jövő nemzedék szá
mára. Minden nemzedék sorsa tulajdonképpen gyümölcse az előző nemzedék mun
kájának. Az, hogy ma sok mindent kell "kárnak és szemétnek" ítélnünk, az ural
kodó egyház hatalmi törekvéseinek az eredménye, viszont az, hogy miképpen tölti
be küldetését Isten népe a jövő nemzedékekben. a szolgáló egyház életének a
gyümölcse lesz. Az egyház mindig felelős - kiváltképpen Isten előtt - annak a
népnek az életéért és történelméért, amelyben él, bármilyen helyzetben is legyen.
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Ha az egyháznak nincs hatása arra a népre, amelyhez testestől-lelkestől tartozik,
nem érdemli meg az egyház nevet. Az egyháznak Jézus Krisztusban való hite, re
ménysége és szeretete megnemesíti, sok bűne és nyomorúsága pedig megterheli
annak a népnek 81 történelmet, amelyben él. Felelősek voltunk és vagyunk - mint
egyház - mindazokért a tényekért és történésekért. amik magyar népünk múlt
jában mutatkoztak, akár pozitív, akár negatív jelenségek voltak. Most is felelősek

vagyunk mindazért, ami ennek a népnek a jelenében végbemegy. Isten, a Jézus
Krisztus szeretetével általunk akarja szeretni népünket, amelynek tagjai vagyunk
és azt a társadalmat, amelyben élünk és munkálkodunk. Senki és semmi nem gá
tolhat meg bennünket abban, hogy szeressük a körülöttünk' levő embereket, sze
ressük azt a munkát, ami országunkban végbemegy, szeressuk népünk kibontako
zó jövőjét. Jézus Krísztus követésében vállalhatjuk a szolgálat életformáját, része
sedhetünk az ő szenvedésében, áldozatot hozhatunk népünkért, sokszor úgy ~,

hogya gonoszt jóval viszonozzuk. Vajon eljutottunk-e erre a ,közös hitvallásra ?
Ha népünk körénél is nagyobb viszonylatban értelmezzük helyzetünket és fel

adatunkat, ha nemcsak népünk iránti felelősségünkről, hanem népünk és más né
pek viszonyáról beszélünk, mondanivalónk akkor is csak az lehet, hogy az ilyen
viszonylatokban is a szolgálat lelkét erősítsük. Más népekhez való kapcsolatunk
ban is a szerétet parancsa kötelez bennünket, függetlenül attól, hogy esetleg más
oldalakról nem tapasztaljuk a szeretet megnyilvánulását. Nekünk, keresztyének
nek helyzeti előnyünk van a nem-hivő emberekkel szemben, mi azokat is szeret
hetjük, akik minket nem szeretnek. Népünk és a többi nép kapcsolatát a múlt
ból megterheli sok minden, amit Isten a történelem során "szemétnek és kárnak"
ítélt, mindezt el kell felejtenünk.

Most az a feladatunk, hogy valóságosan felmérjük helyzetünket, és mi, akik
Jézus Krisztus útján járunk, azokat az erőket támogassuk népünk közösségében,
amik a többi néppel való testvériséget akarják munkálni. Keresztyén hitünk alap
ján nem lehet másfajta álláspontunk, mint az, hogy népünkben a szeretet lelkét
erősítsük más népek iránt. Ennek a magatartásnak meglesz a következménye. Úgy
szelgálhatjuk a határainkon innen és a határainkon túl élő magyar emberek jö
vőjét, ha minden körűlmények között a népek közöttí testvériségért szállunk sík
ra. Isten elhozza azt az időszakot, amikor majd a szeretet meghozza gyümölcsét,
és olyan kérdések is megoldódnak, amik most még égetnek bennünket, mert pil
lanatnyilag nem látjuk a kibontakozást. Nem lehet más látásunk és más utunk,
mint a szolgálat életformájának a vállalása. Nem állíthatunk valamit, mint keresz
tyén emberek, és nem mondhatjuk ennek az ellenkezőjét, mint magyar emberek.
Együtt van a kétféle minőség bennünk: keresztyén magyar emberek vagyunk és
ezért életünk minden viszonylatában Jézus Krisztus szolgálatát kell megvalósíta
nunk. Vajon eljutottunk-e erre az egy látásra, egyetértünk-e népünk és a népek
szelgálatára nézve?

Ha mindezt megértjük, kitágul látóhatárunk és. "emberiségben" tudunk gon
dolkozni. Mostani korszakunkban Istennek az a nagy ajándéka számunkra, hogy
átélhetjük az emberiség egységének az élményét. Nem tarthatjuk adománynak azt,
hogy a kivételes fehér fajtához tartozunk, hanem meg kell látnunk az ázsiai sár
gákban és az afrikai feketékben is testvéreinket. Krisztus egyháza, amely zömében
a gazdag fehér fajtájú népekhez tartozik, adósa maradt a szegény sárga és fekete
fajtájú népeknek, amelyek között sokan élnek nagy nyomorúságban, az éhhalál
fenyegetésében. Az egyház nem Jézus Krisztus útján jutott oda, hogy a vele kö
zösségben élő fehér népek mondhatják magukénak a földkerekség gazdagságának
java részét, ugyanakkor az egyház hatásán kívül került színes népek tömegei az
emberi élet minimális feltételeihez sem juthatnak hozzá.

Mi, keresztvének az egész világért felelősek vagyunk. Nem mondhatjuk azt,
hogy nincs közünk az emberiséghez, bennünket csak személyes problémáink érde
kelnek. Akkor lehetünk igazán Jézus Krisztus követői, ha az egész emberiség szá
mára kívánjuk a szebb holnapot, és amikor döntünk vagy munkálkodunk,. dön
téseinket úgy hozzuk meg és munkánkat úgy végezzük el, hogy használjunk vele
az emberiségnek. A mindennapi munkát lehet úgy végezni, a kicsiny feladatokat
is lehet úgy csinálni, hogy közben' a nagy egészért is érezzük a felelősséget.

" ... amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt." Kezdjük el úgy az egy
ségre jutás keresését, ahogy Jézus Krisztus ajánlotta: " ... hogy ha közületek ket
ten egyetértenek a földön minden dologban, amit kérnek, meglesz nekik Atyám
tól, aki a mennyekben van." (Máté 18:19) Erősítsük egymást az egységes látások el
fogadásában és az egységes feladatok véghezvitelében!
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TRIeR VIEN RAO TANÚVALLOMÁSA

Az Országos Béketanács 1973. augusztus 3-án sajtótájékoztatót rendezett a viet
nami béke megoldatlanságáról és a párizsi megállapodások be nem tartása követ
keztében jelentkező súlyos problémákról. A sajtótájékoztatón - többek között 
elhangzott Thich Vien Hao tisztelendő, buddhista szerzetes (családi nevén Pham
Huu Tri) tanúvallomása is, melyet /lz alábbiakban közlünk.

1932-ben születtem a Sadec tartományi Tan Duong faluban. 1943-ban bej u
tottam a Kim Buu pagodába, ahonnét 1952-ben a saigoni An Quang pagodába
küldtek továbbtanulás céljából. Ebben az évben szentelt fel bonccá a Vietnami
Buddhisták Szövetsége. Itt tanítottam 1960-tól 1966-ig, amikor a Saigon V. kerü
letében lévő Tam Bao pagoda főpapjává szeritéltek fel.

1969._ július lQ--én 15.00 órakor letartóztattak. Mintegy száz rendőr és katona
körülzárta pagodárnat, majd keresztül-kasul átkutatták. Az alkörzetí börtönbe vit
tek, ahol magánzárkába csuktak, majd két rendőr 24 órán keresztül ütlegelt, míg
véresre nem vertekLetartóztatásom okát még mindig nem ismertem. Azután át
szállítottak a Kihallgatási Központba, ahol azt a vádat hozták fel ellenem, hogy
víetkongistákat rejtegettem. nemkülönben fegyvereket a vietkong számára, holott
a házkutatásuk semmilyen eredményre sem vezetett. Kínval1atóim egy olyan jegy
zőkönyv aláírására akartak rávenní, amelyben beismerem mindazokat a cselekmé
nyeket, amelyekkel vádoltak. Ezt én megtagadtam. Ekkor mint "megátalkodottat"
átvittek a tartományi rendőrfőkapitányságra, majd a saigeni országos központba.
A legembertelenebb kínvallatásokat (villanyozás, szappannal és paprikával kevert
víz itatása ...) szenvedtern el, mielőtt átszállítottak volna a Bien Hoa-i börtön
be. Itt egy amerikai elé vittek, aki azt kérte tőlem, hogy "álljak át a Vietnami
Köztársaság kormányához". Javaslatát visszautasítottam, s kifejtettem előtte, hogy
ez a kormány semmiféle vallásszabadságot nem tűr el, s hogy ennélfogva, pago
dám határozatai értelmében, nem érthetek egyet az efféle politikával.

E találkozás másnapján átküldtek a Ho Yai-i katonai fegyintézetbe, ahol a
rendőrök arra kényszerítettek, hogy világi ruhát viseljek. 60 katonával voltam
együvé zárva egy különleges osztagban. Mind az ellátás, mind a fogvatartás kö
rülményei szörnyűek voltak. Bízsen és són kívül például nem kaptunk más élel
met. Ho Yaí-i fogvatartásom hat hónapja alatt több ízben is találkoztam az ame
rikai tiszttel ; aki mindannyiszor megismételte ajánlatait, teljesen hiába.

1971 elején mintegy negyven másik fogollyal együtt repülőgépen, melyet ame
rikaiak vezettek. átszállítottak a Phu Quoe-i katonai börtönbe. A repülőtérről a
börtönig gumíbotos, páleás rendőrök sorfala vert végig bennünket.

Phu Quoe-ban mindennaposak voltak a kínvallatások, aminek nyomait még
most is magamon viselem. Tanúja voltam más foglyok megkínoztatásának is. Lát
tam a tigrisketreceket, s több foglyot is ismertem, akiket kivégeztek. A fegyőrók

közíbénk lőttek, vagy izzó szénen égették e,l a foglyokat. Megkínoztak bennünket
akkor is, ha nem tisztelegtünk a saígoni zászló előtt. A fegyőröle arra kényszerí
tettek, hogy dolgozzunk, mossunk rájuk. Gyakoriak voltak az élelern-megvonások.
Amikor egyszer vegetáriánus kosztot kértem, jól megvertek.

Mindenféle bírósági ítélethozatal nélkül egészen 1973. március' IB-ig voltam be
bőrtönözve. Ezen a napon az őrök rnintegy százunkat teherautókra raktak anélkül,
hogy közölték volna, hová visznek. Nagyon féltünk, mert gyakran szoktak így el
tűnni a foglyok. A repülőtérre vittek ki bennünket, majd Quang Tri-ba szállítot
tak. Csak amikor a DNFF zászlaját megpillantottuk, jöttünk rá, hogy szabadok
vagyunk. A párizsi megállapodásról ekkor még mítsem tudtunk.
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KÖNYVEK KÖZÖTT
Vannak elfelejtett írók, akiket csak

az Irodalmi Lexikon egy-egy szerényre
sikeredett címszava őriz. S vannak
olyanok is, akikről többet írtak ugyan,
a közönség szívébe azonban sosem fog
nak beférkőzni. Hiába élesztgetik őket

újra és újra, csak kiesnek a fősodor

ból, s valahol a pertfértán úsznak, amíg
ideig-óráig megint fel nem fedezik őket.

Sinkó Ferencet - aki jogos stigmaként
viseli a maga velfeledettségének tudatát
- egyik csoportba sem sorolhatjuk, hi
szen senki nem emlékeztet rá, az olva
sók viszont kedvelik elbeszéléseit, ame
lyekben megőrizte a palóc tájnak, em
bernek azt a varázsát, amely olyan fél
reismerhetetlenné teszi Mikszáth novel
Iáit, de hozzátette még azt a "gárdo
nyis", "mórás" érzelmességet is, amely
től óckodnak a finnyás irodalomértők,

titokban mégis bele-belekóstolnak ezek
be a művekbe, ha a katharzís élményét
keresik. A fekete madár* a címe Sinkó
Ferenc elbeszéléskötetének, s már ez
a cím is Tömörkény. balladás világát
idézi. Pedig az író nem követ senkit
hanem fogcsikorgató és tiszteletre méltÓ
következetességgel járja a maga útját.
Nem könnyű út ez, hiszen rengeteg fél
reértéssel, s ami még rosszabb: mellő

zöttséggel kell megbírkőznia, le kell
győznie az elfelejtett író egyik legször
nyűbb szorítását: az íróasztalfióknak
való írás keserű valóságát. Valljuk meg
őszintén: A fekete madár bizonyos vo
natkozásban reveláció. De Sinkót, az el
beszélőt e kötet tükrében sem ismer
hetjük meg teljesen, mint ahogy nem
ismerjük - talán pontosabb így: alig
ismerjük - a katolikus novellisztíkának
azt az irányzatát, amely Sinkóra - és
hadd tegyem hozzá keserűn szemrehá
nyón, bele nem nyugodva ~lhallgatásá
ba: Magyar Ferencre - hatott. Akik
nem kedvelik ezt a fajta valóságlátást,
szívesen sütik rá a dilettantizmus bé
lyegét. A fekete madár elbeszélései pe
dig arról árulkodnak, hogy Sinkó Ferenc
nagyon is tudatos, s ha témájára, vilá
gára talál, nagyon jó író. Nem az olyan
alkalmi írásokra gondolok, mint példá
ul a Búcsúzik az öreg szaki, amely már
címével sem ígér túl sok [őt; A tár
cákat, amelyeket többnyire az Új Em
ber igényei és befogadóképessége szerínt

* Szent István Társulat, 1973.

írt, alaposabban meg kellett volna ros
tálnia. De mihelyt eltalálja a hangot,
belefeledkezik maga is a mese sodrá
ba, s kedvtelve idézi fel gyermekko
ra jellemző típusait, meséít, folklorisz
tikus elemeit, akkor az olvasó, hason
lóan a hűséges kis pásztorról szóló tör
ténet gyermekfőhőséhez, alig várja a
folytatást, s a végén kicsit csalódottan
kérné számon az írótól: miért csak eny
nyit? miért nem többet?

Mikszáthot úgy képzelem maga~'~elé~
hogy írás közben félhangosan dünnyög
te a történetet, s néha-néha összeka
csintott maga-magával, amikor egy iga
zán találó vagy derűs fordulatot sike
rült írnia. Sinkó Ferenc is ebből a
"dünnyögő" - ezt a világért sem szá
nom sértésnek, csak azt éreztetném ve
le, hogy együtt él a cselekménnyel
noszogatja hőseit, s a jó shakespeare-i
hagyományok értelmében "félre" is szól
néha - írótípusból való. Lassan komó
tosan, ráérősen építi fel a cselekményt
megtűzdeli ízes fordulatokkal, el-elidő~
zik egy szép képnél, szája szélét nya
logatja egy nyelvi trouvaílle-nál s ami
kor már-már türelmetlenkedni' kezde
nénk, egyszeriben meglódul az elbeszé
lés, saját lábukra állnak az addig az
író fejével gondolkodó szereplők, s fel
tárul előttünk az a világ, amelyhez oly
szívesen szállunk vissza, mert a leg
tisztább emberség üzenetét közvetfti : a
mesék birodalma. Mert Sinkó Ferenc
a maga módján és a maga témáival a
regösök, a jokulátorok]l:ései örököse.
Félhangosan dúdolva mondja el histó
riáít, a szomorúbb fordulatoknál a köny
nye is kibukik, annyira átéli, amit
mond, s hogy az olvasó még gyakrab
ban törli a szemét? .. - Ennek csak
az a magyarázata, hogy az irodalom mo
deruebb változatait megismerve elszok
tunk ezektől a fordulatoktól, s rnost a
megtérő gyermek örömével izleljük a
régi emlékeket, melyeket Az én falum
mal és a Jó palócokkal vetettünk ki ma
gunkból annak idején.

Sinkó Feren-celbeszéléseinek nem a
cselekmény vagy az emberábrázolás ad
ja a zamatát. Különös, foszforeszkáló
világ az övé, amely elsősorban a han
gulatával ejti rabul olvasóját. A szép
ség és az emberség eszményének el
j egyzettje, s ezeket az eszményeket
igyekszik beleplántálni olvasóiba is.
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De a legritkább esetben pedagogikus
szándékkal vagy hanglejtéssel. Sinkó
Ferencből teljesen hiányzik a katolikus
novellisztika és hitbuzgalmi irodalom
méltán kifogásolható gőgje és folytonos
nevelő szándéka. Ő kimondatlanul nevel,
csendesen, a példa erejével. Sosem fe
nyeget - pedig erre is akad példa a ka
tolikus irodalom múlt jában, gondoljunk
csak azokra az írásokra, njelyekben oly
szaporán bukkantak elő a kandi ördögök,
s oly ritkán illatoztak a tökéletesség lilio
mai. Egy sajátos integrálódás játszódik le
novellisztikájában, a népi prózának azt
a réteget alakítja-formálja katolikus íro
dalommá, amelyről talán érdeménél ke
vesebb szó esik manapság. És vannak
olyan témái, olyan megfigyelései is, me
lyek az ő legsajátabb leleményeí, s
amelyeket érdemes volna még további
megfigyelésekkel gazdagítani. Hadd idéz
zem a Csiriklóri című elbeszélést, amely
egy szemérmesen takargatott, elhallga
tott témát vet fel: a katolikus cigány
.ság sorsát, illetve a cigányság katoli
kumának problémáit. Ezzel a kérdés
sel előbb-utóbb nemcsak szociológiai
színten kell szembenézni, hanem vallás
.szociológiat síkon is. A cigányság nagy
része hívő katolikus, de az ő hitük eg é
szen más, mint az átlagé, Valahol a me
sék, a ködös elképzelések világában gyö
keredzik, s telve van olyan erővel,

amelyről csak annak van, annak lehet
fogalma, aki ismeri őket. Sinkó 'Ferenc
a Csiriklórí tanúsága szerint nagyon jól
ismeri ezt a világot és kitűnően köze
lít hozzá. Annyi báj, annyi megértés
rejlik ebben a kis elbeszélésben, hogy
feltétlenül mintadarabja lehet minden
'katolikus antológiának.

Ha Sinkó Ferenc gyakrabban kent
rollálhatná magát, ~izonyára kevésbé

SZlNHÁZI 'KRÓNIKA

SZENTENDREI VÍZKERESZT

KARAGÖZ

Volt idő, amikor azt hittük, hogy
Shakespeare vigjátékai romantikus tün
dé1'mesék, szerepcserék, tévedések ka
,cagtató sorozata, egy fennkölt, légies köl
tészet és egy vaskos mókázás dualizmu
.sára épített színház bőven adakozó lát
ványossága.

Most Iglódi István virtuóz llendezése
- még >ll nagy klasszikust csendes una-
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sietné el egyik-másik novelláiát, Néha
bosszankodik az olvasója, oly könnye
dén "ejti le" a nagy témát, amelyet pe
dig a kezében tartott, s első vázlatai
nak bizonysága szerint nagyszerűen

uralt is. Kitűnő megfigyelő, akadnak
olyan pillanatai, amikor kedvünk volna
felszisszenni: hiszen ez én vagyok! az
én életem is ilyen! Nos, érzésem sze
rint épp ezeket az életeket kellene Sin
kó Ferencnek nagyobb lélegzetvétellel,
esetleg egy regény igényével megragad
nia. Micsoda remek telitalálat például
a Mit csinálsz egész nap? néhány flekk
je. Aki volt vagy lesz néhány" órára
magányos apa, az anyai jelenlét bizton
sága nélkül, az mind a maga példájával
igazolhatja ennek az elbeszélésnek 
vagy inkább csak vázlatnak? - igazsá
gát. De ez csak egy pillanat! Töredéke
annak, amit Sinkó e két ember, a férj
é:s feleség életéből ismer. Bizonysága en
nek, hogy kötetében több ilyen kitűnő

pillanatfelvétel is akad, s most már an
nak a percnek kellene eljönnie, amikor
az író a részletekből filmet alkot, a
rendező szuverén egyéniségével. A for
gatókönyv a jelek szerint a kezében van.
A fekete madár ugyanis megkésett, de
nem időszerűtlen híradása egy életesz
ménynek és világlátásnak. Ennek tel
jesebb rajzát, tablóját várjuk-sürgetjük
Sinkó Ferenctől.

És még valami, ami aligha független
ettől a kötettől : vétek elszalasztani Sin
kó Ferenc meséinek kiadását! Mert aki
így ismeri ÍJ. mesék nyelvét, s a gyer
meki lelket, bizonyára újraterernthetné
a keresztény szellemű mesének és pél
dázatnak azt a formáját, amely régen
dívott, de amely nemzedékek erkölcsi
emelkedettségének vált forrásává.

RÖNAY LAsZLÖ

lommal szemlélő néző számára is - fel
mutatta, hogy mennyire egységes, iz
gatóan modern, az élet egészét kiraj
zoló ez a shakespeare-i világ. Nincse
nek benne leválasztható, szembeállít
ható, kinek-kinek az ízléséhez, művelt

séqéh.ez szóló eszmei-1Jígjátéki eziérél«;
célratörés és eseménnekket sodródás, ön
maga lényegét mindvégig őrző jellem
és önmagából a nagy játék lehetősé

géért ki-kilépő egyéniség, szárnyaló, de
az irónia és a bizarr merész cikázásait
megengedő poézis. és vaskos, testes ko
média, amely annyira az élet, hogy már
a költészet maga - ezeknek az együtt-



éléseknek a költő dialektikája adja
meg a Vízkereszt gazdag, teljességét.

Viola partra vetődésekor terül szét a
színpadon az a háló, amely Iglódi Shakes
peare-értelmezésének izgalmas jelké
pelesz: hol a vágyai és lehetőségei ke
lepcéiben vergődő emberi élet szimbólu
maként, hol pedig - varázsos lugassá
változva - az élet kimeríthetetlen já
tékainak díszleteként. Csapda ez a nagy
ratörő álmait színezgető Malvolió szá
mára, de kellemes mulatság színtere az
udvarmestert felültető Böffen Tóbiásék
és a nézők tudatában. Ugyanennek ,az
egymásba játszó, dialektikus jelképiség
nek a következetes továbbvitele az a
1'ongybábu is, amely az előadás végén
az élet, a szerelem győzelmét ünn,eplő

tömeggel a színpadtérben megjelenik. A
bábun Viola levetett ruhái, az az öltö
zék, amelyben öt ~elvonáson keresztül
ügyeskedett, ágált, élt: lemeztelenített,
elárvult vágyaink képe ,aZ imbolygó tü
zek fényében, de a régi életén túllépő,

új utak [elé hajózó emberé is egyben.

Iglódi rendezői értelmezése mellett 
amelynek bravúros telitalálatai együtt
metszik ki a szuverén shakespeare-i vi
lág egészét -, Radnóti Miklós és Rónay
György közös fordításának izzó poézise
és önnönmagunkra eszméltető humora,
Szigeti Károly szenvedélyesen játékos
tömegmozgatású koreográfiája, Keserű

Ilona jelmezeinek nem it szűkre mért
ízlésben, hanem a világ tágabb harmó
niájában egymásba simuló rikító szí
nei - Orsinó, Böffen Tóbiás,. Keszeg
András és Malvolió kosztümei külön
pszichológiai-esztétikai tanulmányt igé
nyelnének -, és Bácskai György zenéje
egyaránt megteremtői voltak a zárt és
mégis csodálatosan nyitott shakespeare-i
világ képének. De a játék eszmei része
volt itt mag/a a szentendrei főtér is, ba
rokk temlomavaI - ajtaja elnyeli a világ
nagy körhintájába tévedt s ott vélet
lenül a mennyegzői kocsira szállt Se
bastiJant -, környező házainak kíváncsi
ablaksz,emeivel, embereket bugyogtató
kapualjaival. A templom és a házak
nem zárják le a színpadteret: a sötétség
be - vesző utcák kanyaraiból hajótöröt
tek érkeznek messzi földről, részegek
tántorognak be az éjszaka odúiból, ,
csúsznak le a homokvár "tornyaiból".

Iglódi rendezésének markáns hatál'o
zottsága a szereplőgárda összeállításá
ban is kifejezésre jutott; csak olyan szí
nészeket vont be a játékba, akik függet
leníteni tudták magukat a régi, roman
tikus vígoperává merevedett Shakes
peare-előadások s4blonjaitól.

Orsínó herceg - a korábbi s2lerep
értelmezésekben - j6zan, bölcs uralko
dó, eszményi reneszánsz fejedelem, aki
ismeri ugYan az élet gazdagságának tel
jességét, mégis egy lapra, ,egy nő szerel
mére tesz fel mindent, s a viszonzás
reménytelenségének bebizonyosodásakor
romantikus fordulattal ajánlja fel szÍ'vét
és trónját q, nővoltát felfedő Violának.
Lukács Sándor hercege - mohó szen
vedélyű, neuraszténiás életvágyában bi
zonyára már a Max Frisch Don Juan
jának ezerepére készülődés is benne
van - a teljesség után vágyakozó em
bert vetíti ki ,a vulkanikus önfeltárások
és csöndesebb, elégikusabb pillanatok
összefonódásaival. Azt az embert, aki
magába a szerelembe szerelmes első

sorban. Finom előkészítő évődések után,
Viola kezének megkérése ezért nem vá
lik a csal6dott ember bárgyú, hirtelen
vigasztal6dásává, vígjátéki konvencióvá
csupán; az álruháját - régi lényét 
levedlő Violában Orsin6t a játék új, iz
galmas lehetősége vonzza. A szerepnek
és az igazi ént feltáró pillanatok eroti
kus szuggesztivitásának kettőssége. izzít
ja a Violát alakít6 Jobba Gabi játé
kát; evvel az álland6 egymásba-ját
szással töri meg az ő szerepformálása is
a shakespeare-i szerelmi háromszög ko
rábbi merev teátrálitását. Béres Ilona is
földközelbe hozza vissza Olivia grófnő

figuráját - ezt az okos, a szellem és
a hűség védelmének egyensúlyát udvará_
ban megvalósít6 asszonyt -, megmutat
va női mélt6ságát meg nem semmisí
tő izzó testiségét, vágyait és kényszerű

kompromisszumait is. Zala Márk Sebas
tiánjának a nem várt ajándék miatti
kisfiús csodálkozás örömskálái jutotta/c;
Zala Márk ,ezen a skálán hibátlanul ját
szik. Sebastian lobogó tisztaságának hi
teles éreztetése azért is volt kényes pont
ja a további jellemábrázolásnak, mer:
ennek a Sebastiannak el kellett hitetnie
a csodát is. A rettegett tengeri kalóz,
Antonio, - D6zsa T....ászl6 játssza szug
gesztív szenvedéllyel - saját életét is
kockára tevő, önmagát szinte felad6 sze
1'etetét.
Kiemelkedő alakítások építették fel azt

a világot, amelyben a 7lCnd méltóságával
szemben a mindent elsöprő vidámság,
a mohó, betelni sosem akar6 játék győ

zelmet arat. A nagy karmester, a Bo
hóc, - Reviczky Gábor játssza izgal
mas árnyalatokkal, mefisztofel'eszi min
denttudással - a toronyba zárt Malvolio
előtt a világ félelmetes abszurditásá
nak infernóját is, megnyitja; villanások
ezek persze csak az élet teljességé t is
merő szerepen és az egész darabon belül,
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a rendezés nem növeszti rá ezt a .ke
gyetlen toronybeli látomást a dráma egé_
szére. Öze Lajos Malvoliója a legna
gyobb alakítást jelentette a kiváló együt
tesben. A tarka színek kavargásából fel
felkomorló .szürke ruhája a szemellen
zős méltóságot, az örömrontó rendet je
lentette mindig; óriási sárga levélbe
kerecsel a kezében - a levelek sajátos
humorral külön életet élnek a darabban,
Keszeg András vakító aranyba vési ot
rombaságait, Malvolió szemrehányó f,e
kete levéllel jelenik meg úrnőjét vádol
va -, bogozza aZ "üzenet" titkait, kivi
7'ul, magatartása diadalmasan átalakul,
mire "megfejti" ,a levelet, eljut a méltó
bünteiésig, a korábbi lényét tagadó,
csodálatosan bamba mosolyig. Öze já
téka a - korábbi szilárd magatartást
sarkaiból kivető - nagyravágyás csődjé

nek konzekvenciáit is le tudta vonni;
Malvoliója úgy távozik a színről, -hogy
eioesztett emberi. méltóságát visszasze
rezte közben, Vajda László Böffen Tó
biása a falstaffi szerepkör teljes gaz
dctgságát állította elénk; hordót görgető,

olthatatlan szomjú kedélyességét első

jelenésében, a poklok kapuin át bezu
hanÓ részegségét a másodikban, majd a
mulatozás és vaskos tréfák teljes skálá
ján vaTó játékot a továbbiakban. Leg
alább ennyire színes volt Szacsvay Lász
ló Keszeg Andrása is; kenderhajú, zöld
kabátos figurája egy észrevétlenül nap
lopóvá öregedett gyerek settenkedő kí
1,áncsiságával lebegett - időnként fej
jel lefelé földet érve - a világban.

CZÉRE BÉLA

•
A Körszínház XV. évadjának műsor

füzetéből idézünk: "Érdekes nyár lesz
színházi szempontból az idei. Tőlünk

nem messze játsszák, a Gül Babát 
már távolabb - GI/ulán - a Törökve
rőt. Itt a Vár08ligetben pedig Karagözt
- a [eketeszeműt. Remélhetően nem
nevezik majd a bemutató után ezt az
időszako€ szinészetünk mohácsi vészé
nek."

Freudi elszólás a Kazimir Károlyé,
aki egzotikum-kergetésében nem elégszik
meg az eposzok "színre sűrítése" mellett
az ind, japán vagy éppen az észak kö
débe burkolt ősi finnugor históriák be
mutatásával, hanem most egy olyan
népnek is színjátszást kíván tulajdoní
tani, melynél a XVIII. századig még a
könyvnyomtatás is Allah elleni vétek
nek számított, száműzetett, s csak a Ko
rán kézzel másolt hieroplifái nyertek
polgárjogot. Egy barbárságában megkö-
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vesedett, de bizonyos ősi demokratikus
jogokat is osztó hatalom színházpótléka'
volt az árnyjáték, ahol élettelen bá
buk ágáltak a vászon mögött és mes
terkélt hangú, stilizált párbeszéd folyf
a bábuk között a látványra éhes piaci
közönség előtt. Az ország "demokratiz
musa" különben abban állott, hogy a
legfelsőbb úr, vagy akár a helyettese,
gyűrűje viselője akárkit lefejeztethetett,
vagy finomabban selyemzsinór kiildés
sei figyelmeztette arra, hogy az emberi
élet véges és a zsinór adományozottjá
nak éppen itt az ideje, hogy ebből az
árnyékvilágból szépszerével távozzék. Ha
nem is mohácsi vésze tehát· szinjátszá
sunknak, hogy most a török bazárok
árnyjátéka is bevonult Körszínházunk
ba, keserű emlékeket kelt a magyar
nézőben, hogy ennek a népnek a va
zallusaivá kényszerítődtünk, saját nem
zeti bűneink miatt másfél évszázadra,
hogya törökök megszállta háromne
gyedrész Magyarországon egyetlen
könyvnyomtató műhely sem létezhetett,
színházról nem is beszélve. Hát nem
nagyon szeretjük ezt a Jókaitól is,
Mikszáthtól is német utálatukban meg
aranyozott törökvilágot, de ha valami
érdekes folklór-kincset, Bartók Bélától
is elismert zenei csemegét kapunk, szín
ház-szeretetünkben föloldódunk a görcs
ből; csak valami számunkra is emb,erit,.
művészít, megtekintésre érdemes fol
klór-hagyományt [edeznettiink; volna för
ebben a Karagözben!

De mit kaptunk azon a színpadon,
ahol nemrég még Latinovits Zoltán Ci·
pollájának, Horváth Teri finn anyókA.
jának, vagy Mádi Szabó Zalameai bi
rójának tapsolhattunk? Egy háromórás
ra bővülő, rétestészta nyúlósságú és so
ha véget érni nem akaró Hacsek és
Sajó-iádát a műfaj összes izléstelensé
geivel mazsolázva.

A kritikus, bármilyen ,avatott és gya
korlott is e nemben, s bárhogy szeret
is tartalmat elmesélni néha még em
bertársai őszinte rémületére is, való
ban zava:rba jön e feketeszemúnek ne
vezett kékszemű Karagöz "méltatása"
közben. Mit mondjon el? Mi is történt
a színpadon? Kik voltak asze1'eplői
ennek az alkotásnak? Néhai derék Ku
nos Ignácunk, aki filológiai buzgóság
gal gyűjtötte össze a Karagöz-epizódok
általa megismert és lefordított török
árnyjáték-kultúra sokaságát, foroghat a
sirjában, hogy tisztes igyekezetéből 1973
ban ez a színpadi mű születhetett A
cirkusz ugyanis a KÖTszínház '. épületé
vel éppen szemben, a földalatti vasút
halódó ágának túloldalán van, s aki.



drkuszra kíváncsi, bizonyára. oda vált
jegyet, nem a kulturális igényeiről ís el
ismertté vált Körszínházba. Vannak te
hát cirkuszi betétek is aháromórás una
Zomban, hastáncosnő csa1,argatja a de
rekát, billenő talpú vashintákon klau
nok ringanaks van két-három .percnyi
árnyjáték is. Mindezt azonban - ezt a
cirkuszi rangot is - elnyomj,a a Hacsek
Sajó-szellem verítékszagú ötlettelensége.

Karagöz és Hadzsivat ugyanis állító
lag két kőműves, akiket egy szultán
naplopásukért lefejeztetett, de árnyékuk
él a török nép szívében és ők örülni is
tudnak a két elpusztíthatatlan naplopó
visszajáró árnyalakjának. Karagöznek
felesége is van szémos gyerekkel, az
asszony néha óbégat, hogy éheznek és
ruhájuk sincsen, de ilyenkor játékosan
elveri a nagyhasú, kékszemil Karagöz,
aki mindenre hajlamos, csak dolgozni
nem akar, még Allahnak sem. Lehetett
volna talán ebből az amorf anyagból is
szatírát írni. De a rendezés egyenesbe
vette a két naplopót. Kazimir Károly
szerint ezek szeretetreméltó alakok,
akiknek már a látása is szó1'akoztatja
a közönséget - két érdemes ezinész,
Rátonyi Róbert és Szabó Gyula "alakít
ja" őket, de hiába öltöztetik nőnek a
testes Karagözt, hiába akar. hasis-pipá
ból pénzt szerezni Hadzsivat, amit vé
gigszívatnak minden arra jövő-menő-.
vel, a közönség csak nem akar földerül
ni. Mondanak néhány trágáTságot is,
amire a fiatalabb korosztály kissé
fölnyerit. De még az se huzamosan.

A színészeket szeretnénk megkímélni
a fölsorolástól, hogy ebben a produk
cióban kellett résztvenniök. Rátonyi és
Szabó Gyula - milyen remek volt a
költőileg amorf és. mégis zseniális Hold
béli csónakosban - teng-leng a színpa
don. Drahota Andrea megkísérli, hogy
valami csinált fejhangon éreztesse a sze
rep bábszeTÚségét, de miután az egész
mutatvány nélkülözi a szatíra ízeit és
beállítását, a feleség alakja is üres klisé

KÉPZŐMŰVÉSZET

GAlJANYI JENO EMLÉKKIÁLLfTÁSA
MISKOLCON. Gadányi Jenő (1896-1960)
- akinek emlékkíállítását özvegye és
Dusza Árpádné rendezte meg (Végvári
Lajos professzor közreműködésével) a
Miskolci Galériában - a magyar avant

garde képzőművészet legnagyobb formá-

marad. Vannak aztán néhány percig .sze
replők, akik - éppen mert nagyon te
hetségesek - kifogják az előadás iidí
tőbb pillanatait. Ilyen Hámori Ildikó
Pánci-Máncija, Esztergályos Oecília Pet
ruskája, Csíkos Gábor doktor Fausztu
sza, S. Tóth József Naszreddin Hotizsá
ja, Lengyel Erzsi Muzsija és Komlós
Juci fürdőanyája.

A színlapon Kunos Ignác neve mellett
az előjátékot író Weöres Sándor, a for
dító Jánosy István, a tanácsadó Ortutay
Gyula neve is szerepel a színpadra al
kalmazó Kazimir Károlyé mellett. Csu
pa tisztelt név. Hogy sikeredhetett ez a
galimathiász ki belőlük? Valószínűleg

kevés közük volt az egészhez.
S ha már egzotikum kell és kívánta

tik, gondoljunk csak a tavaly még ful
mináns sikert arató Szentendrei Sza
badtéri Szí1tház JÓzsef-legendájára. Ezt
a távoli és szintén egzotikus bibliai
történetet micsoda elsöprő sikerrel ját
szotta a putifárnét alakító Psota Irén
től kezdve a Színiakadémiáról éppen
hogy kikerülő új színésznemzedék min
den tagja. Tudnánk egzotikumot aján
la.ni tehát magyar nyelvij, színházi kí
sérleteinkből is. Csíksomlyón 1723-tól
1774-ig évente passiójátékokat adott elő

az alul csizmás, felül taláros, vagy bu
gyogós-tógás ifjúság. Minden évben új
magyar &arab készült pompázatos szé
kely-magyar nyelven és a Régi Magyar
Könyvtár egyik 'kQtetében négy ilyen
legkiválóbbnak ítélt, nagyobbára' ószö
vetségi tárgyú darab nyomtatásban is
megjelent. Nabukadnezár király és a töb
bi részint bibliai, részint történelmi tár
sainak székely furfangú beszédében
annyi humor és szatíra rejlik, ami Ka
ragöz és Hadzsivat történetének hatszáz
változatában sem található. Mi lenne, ha
egyszer szőlőből is csinálnának mustot,
erjesztenének bort. Ilyesmíről már. szó
sem lehet? Jánosy István tegye sZívére
a kezét és próbálja meg.

POSSONYI LAsZLÚ

tumú egyéniségei közé tartozott. Mun
káinak legtöbbje tájkép, csendélet és női

akt, de Krisztus-ábrázolások, portrék,
önarcképek és absztrakt kompozícíók is
akadnak alkotásai között; IIÜnt akvarel
lista és a rajz művésze is kitűnik kor
társai közül.

Szikrázó elevenségű színek, nagyszerű

mesterségbelí tudás, a természet jelensé
gei által ébresztett asszociációk gazdag-
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sága, a filozófiai-metafizikai problémák,
a lét titkai iránti érdeklődés és a mű

vészi megoldások-eszközök széles skálá
ja a fő vonásai a Gadányi-életműnek,

amelynek darabjai között olyan hatal
mas áramerejű munkák tűnnek sze
münkbe, mint az 1931-ből való "Önarc
kép", a "Fésülködő Vénusz", a "Ragyo
gó táj", a "Sziklafalak", a "Keresztre
feszített Krisztus", a "Múzsa", a "Kék
fények" vagy az "Akt hegedüvel". E
művek együttese a mester egyik szép
szentenciáját illusztrálja: "Az igazi mű

vész belső világa vulkanikus, nyughatat
lan; viharokban és napsütésben változó".

A miskolci tárlat kiváló alkalom volt
arra, hogy ki tudjuk jelölni Gadányi
helyét a XX. század magyar művésze

tében ... A mester - a kiállítás tanú
sága szerint - a konstruktív törekvésú
magyar festők (Martyn, Barcsay, Czim
ra, Bene, Vaszkó Erzsébet, Gyarmathy
Tihamér stb.) egyik legtehetségesebbfe
volt. A "fauve"-ok, a kubisták, az exp
resszionisták munkássága pályája kez
detén kétségtelenül hatott reá, - a 30
as és 40-es évek fordulójától kezdve
azonban utánérzést nem lelünk művei

ben. A modern francia piktúra, az École
de Paris által inspirált, de az izmúsok
egyikéhez sem szegődö, szellemi füg
getlenségüket fel nem adó magyar mű

vészek imaginárius asztalánál látjuk ül
ni - Rippl-Rónai, Vaszary, Márffy,
Czóbel, Tihanyi, Hatvany Ferenc, Maty
tyasovszky-Zsolnay, Perlrott-Csaba Vil
mos társaságában - Gadányi Jenőt, akit
barátja, Berda' József joggal nevezett "a
vibráló színek csodálatos költőjének".

FERENCZY BÉNI ESZTERGOMI EM
LÉKKIALLITASA. Azok között a kép
zőművészeti események között, amelyek
a millenniurnát ünneplő Esztergomban
zajlottak le, minden bizonnyal Ferenczy
Béni (1890-1967) emlékkiállítása volt a
legjesentősebb (Balassa Bálint Múzeum).

A tárlaton mintegy tíz szebor és har
mincöt akvarell, gouache, kréta- és ce
ruzarajz szerepelt, túlnyomórészt a Nem,
zeti Galéria gyűjteményéből. A kiállí
tott szobrok között volt néhány korai,
kevéssé ismert mű (pl. a filozófus és
irodalomtudós Lukács György édesap
jának: Lukács Józsefnek nyírfából fa
ragott portréja 1925-ből), - az anyag
zöme azonban a 30-as, 40-es, 50-es évek
érett remekei közül került ki (Ferencsik
János és Juhász Ferenc arcmása, Bar
tók-rajz, női akt-tanulmányok, rőtli-váz
lat a "Játszó fiúk"-hoz, gyümölcs- és
virágcsendéletek stb.). A Mucsi András
művészettörténész által rendezett tár
lat nem feledkezett meg azoknak az ak-

644

varelleknek a bemutatásáról sem, ame
lyeket a mester 1947-ben - esztergomi
nyaralása során - alkotott.

A kiállítás - szerény méretei elle
nére - nagyjából hű képet adott Fe
renczy Béni európai rangú oeuvre-jé
ről, amely "tele van élettel és fojtott
szenvedéllyel, s amelyből erő és gyen-.
gédség, előkelőség és mélyről feltörő

emberszeretet, tiszta derű és emelkedett
nemesség árad felénk" (Francoís Ga
chot).

A tárlat azonban még teljesebb él
ménnyel ajándékozott volna meg ben
nünket, ha a mester érmeiből (Tiziano,
Karinthy Frigyes, Hatvany Lajos, "Pro
Arte" stb.) és vallásos ihletésű munkáí
ból ("Feszület", "Krisztus megkereszte
lése" stb.) is láthattunk volna néhá
nyat.

GABOR MARIANNE TARLATA. Gá
bor Marianne festőművésznek, Réti Ist
ván és Szőnyi egykori növendékének
gyűjteményes kiállításán (Csók István
Galéria) - néhány figurális mű mel
lett - jobbára itáliai és hazai táj- és
városrészletek szerepeltek.

1957-ben - amikor sokévi kénysze
rű hallgatás után Gábor Marianne újra
a közönség elé léphetett munkáival 
Kassák Lajos nagy elismeréssel írt ró
la; "A magyar posztimpresszionizmus
eredményeit tekintve ma Gábor Mari
anne a legszuggesztívebb magyar festő

nő ... Munkái - amelyek híjával van
nak a harsogó programszerúségnak 
szerénységükkel, finoman letompított ár
nyalataikkal nyerik meg rokonszenvün
ket és bizalmunkat, Mélyről fakadó líra
ez a festészet ..."

Kassákr idézett szavai a művésznő új
termésére is maradéktalanul érvénye
sek; a külvilág benyomásait nagy festői

kultúrával és kivételes érzékenységgel
tolmácsoló Gábor Marianne napjaink
legjobb magyar festőnői (Anna Margit,
Vajda Júlia, Vaszkó Erzsébet, Szántó Pi
roska, Ország Lili, Berki Viola, Keserű

Ilona stb.) közé tartozik.
Rendezői tévedés volt azonban az ap

ró, kis igényű krokik, féltenyérnyi mű

helyfeljegyzések tömegének kiállítása;
ezek a hirtelenül odavetett ötletek
ugyanis nem műalkotások, nem tárlati
darabok, csupán készülő művek előmun

kálatai, s mint ilyenek, nem kívánkoz
nak a nyilvánosság elé,

TRIZNYA MATYAS TARLATA. A ró
mai Il CavaHetto galériában a közel
múltban zárult a negyedszázada Rómá
ban élő magyar festómúvésznek, Triz
nya Mátyásnak kiállítása, amelyen olasz,



spanyol és francia tájakat ábrázoló ak
varellek kerültek bemutatásra. A nagy
sikerű tárlat - bilingvis, olasz és ma
gyar nyelvű - képes katalógusában Cs.
Szabó László méltatta a művész mun
kásságát: "Triznya Mátyás Magyaror
szág legpoétikusabb szegletében, a Du
nakanyarban tanult festeni Szőnyi Ist
vántól . " A művész - akinek fejlődé-

ZENEI JEGYZETEK
(KOVACS ENDRE, A MAGYAR HARFAs

TRIO ÉS A SOMOGY MEGYEI PEDAGOGUS
FÉRFIKAR KONCERTJE KöRÖSHEGYEN)

A XV. századi műemléktemplom ren
delkezik azzal ia nagyszerű akusztikával,
amellyel koncerttermeink közül csak né
hány (pl. Fertőd). Ezért az itt fellépö
előadóknak kötelező a művekre vonat
kozó dinamikai előírásokat felülvizsgál
ni, a nagyobb együtteseknek pedig ala
pos hangpróbát tartani. Az ilyen jel
legű "alkalmazkodás" kiváló mérlege le
het az énekkarok felkészültségének, szö
lamtudásának, muzikalitásának. (A
hangerőben jelentkező nyerseség még
mindig komoly gondot okoz.)

A Somogy megyei (és nem kaposvári!)
aranykoszorús Pedagógus Férfikar is el
követte azt a hibát, hogy roppant hang
jával nem tudott mit kezdeni Körös
hegyen. Igy elmosta aművekbett a han
gok értékváltozásait, értelmi tagolódá
sait. Főleg Cherubini d-moll Requiemé
nek előadott két tételében (Sanctus, Ag
n1Ls Dei). A mű a zenei klasszicizmus
-- és nem romantika! - jegyében író
dott s hallatlan drámai erőt tartalnuiz,
A szerző "tökéletes egyensúllyal" alkot
ta. meg az egyes részeket, szinte híjá
val minden érzelemnek. Heisz Károly
ka.rnagy ugyan jól megérezte 'ezt az ér
zelmi szegénységet, de igyekezett hang
erőveL "pótolni". Ezáltal a Sanctus ak
kordjai - nem eqészett szerencsés or
gonakíséret mellett - kusza hangtöm
bökké váltak, s az Agnus Dei homogén,
homályba vesző zenéje elvesztette a
megfelelő kontrasztot. A két barokk mo
tetta, Carissimi: O felix anima és Lotti:
Ecce panis angelorum közül az előb

bi még a XIII. századi cantus firmus
(megadott fő dallam és az azt éneklő

szólam) építkezésre vall. Az előadásban

a fő dallamot ezúttal három szoprán
énekelte. Kevésnek bizonyult azonban
a teljesen önálló "kísérő" férfí szóla
mokhoz képest. Lotti művében viszont

set-elmélyülését hosszú évek óta figye
lern - figuratív festő, de csak bizonyos
határig. . . Felismerhetőell tolmácsoíja
azt, amit lát és amit vele együtt mi is
látunk, - akvarelljei azonban rést nyit
nak az érzékfölöttire is; képes érzékelni
és érzékeltetni a Numen-t a dolgok
ban ... Spirituális művész: áhítatos len
cse a szeme".

D. I.

szépen különvált az egységekre tl1go
lódó, változatos lépésű dallamforma, s
különösen a basszus szólamokban gyö
nyörködtünk. A gregorián mindig nehéz
próba. Dicséret illeti Heisz Károlyt,
hogy vállalkozott a IV. gregorián mise
egyes részeinek, valamint annak a zsol
tártónusnak az elénekeltetésére, amelyik
szorosan érintkezik a magyar népdal
lal (Szivárvány havasán). A közel negy
ven tagú együttes azonban soknak bt
zonyult a teljesen kötött éneklési mó
dot követelő gregorián esetében, s az
egyes neumáknál (hangok jelcsoportjai)
néhány énekes mindig előbbre járt a
tőbbinél.

Kovács .Endre műsorából Bach: c
moll passaoaglia és fúga című műve

emelkedik ki. A Pactietbei és Buxtehude
hagyományait folytató barokk mesternél
az egyk1Jri spanyol táncforma megújítva
jelentkezik. Nyolc ütemnyi dallamkép
ből bontakozik ki a húsz variáció és a
hatásos négyszólamú kettős fúga. A
kompozíció szisztematikus, koncentrált
belső mozgása (a témát a szopránban
kétszer exponálja) az előadó kissé ana
lizáló stílusában (SchweitzerTe és a hol
land iskolára emlékeztetve) inkább a
mű belső tartalmának felvillantására
szolgált, mint virtuóz csillogtatásra. Nem
az orgonaművész hibája, hogy az orao
na durva hanganyaga a változatok (re
giszterek) melegebb, mélyebb színeket
nélkülöző csoportja híján még a felsza
badult végső hangzásban (C-dúr) sem
ért el igazi barokk hatást. Kovács End
re virtuóz készségé1'ől a Boelmann Toc
cata előadás.akor győződhettünk meg,
amely nem nélkülözte a múlt század
vég francia zenéjének "finom kultúrá
jú, nemes költőiségét" sem. Jolivet, a
"Jeune France" csoport egyik . tagja
(Messiaen, Baudrier, Daniel-Lesur mel
lett) jelentős egyházzenei műveket is
komponált. A még primitív korszakát
megelőző időből származó Karácsonyi
pasztorálok (tételek: A csillag, A má
gusok, Bölcsődal, Pásztorok tánca) a
Magyar Hársfástrió előadásában hang-
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zottak el (tagjai: ~olnár Anna hárfa,
Vermes Mária hegedű, Saupe Gusztáv
brácsa). A felfutó csillag mozgására em
lékeztető hárfadallam (Richard Strauss-t
asszociálja) a bölcsek vonulását jelző

motívummal rokon, s a kettő együtt
mélyértelmű természet-zene, amely az
elegáns hangszerváltások, finom átköté
sek által elvezet a bölcsődal lágy kanti
lénájához és a mozgalmtJ,s tánctételhez.
Hogy ennyir.e együtt éreztük a művet,

a jól összeszokótt, hangszereiket kitű

nően értő művészeknek köszönhető.

Bakfark Bálint Tabulaturás könyvének
Gombosi-féle megfejtéséből, Darvas Gá
bor adaptációjában a Három fantázia
lant-szerű megszólaltatása ugyancsak a
Hárfás-trió érdeme. Akamarazenélés
mineLen szépségétélvezhetWk: az erő

teljes és mégis lágy da,llamvezetést, ra
biztos kezdést és a szólórészek pontos
kiemelését.

(PÉCSI SEBESTYÉN ÉS WERNER )VlARIA
HANGVERSENYE FOTON)

A hat új "játékot" kapott, korszerű

játékasztallal ellátott fóti neobarokk or
gona avató koncertjén Pécsi Sebestyén
Bach monumentális orgonaműveiből

hármat választott: a C~dúr toccatát (a
d-mollal egyidőben, 1709 köriil íródott),
a PastoraIét (ugyanebből az időből) és
a 15 éves mester lüneburgi remekét: a
c-moll partitát. Ez utóbbi darab fő té
máját a XVII. század óta népszerű O
Gott, du frommer Gott kezdetű protes
táns koráldallamot az előadó széles ív
ben bontotta ki, amelyhez a régi tán
cok (Allemande, .Courante, Sarabande)
formájában készült nyolc variáció t fi
noman formált, fényes, kiegyensúlyozott
hangszínekkel kötötte hozzá. Talán az
első variáció kicsit kemény pedál-re
gisztere és a művész hibáján kívüli,
technikai zavar okozta ritmusgyorsulás
kifogásolható. A· kóda és fúvós változa
tok uralkodó jellegével a G-dúr szvit
diadalmas zengésére emlékeztetett. A lí
ra nem romantika vallja Erich
Arndt a Szent Péter bazilika jelenlegi
orgonistája, s ez különösen érvényes
Bach lírai művei esetében. A Pastorale

A csönd al"cai

Csönd: a világ harmóniája
úszott beléd; ó magános álom
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négy tétele közül a harmadik (Aria)
az, amely könnyen romantikus érzelgés
be csaphat. Ezért egyes előadók (pl.
Gergely Ferenc) a kelleténél gyorsabb
tempóval játsszák. Pécsi Sebestyén tre
moló-hangszínnel, eredeti tempóval va
lóban lírát játszott. Az utolsó Gigue
tánctétel azonban túlságosan gyors volt.
A C-dúr toccata előadásában - Schwei
tzerrel ellentétben - Pécsi a virtuozi
tást választotta. A koncertáló, első tö
mör tétel után a második rész (Adagio,
a híres Air testvére), a kivételes bachi
beszéd-dallam, a basszus lépései felett
fegyelmezetten bontakozott ki. A fúga
már kelJésbé sikeriitt: a nem egészen
szerencsés változatok, az egyenetlen
tempó miatt. Liszt: B-A-C-H-ja ezút
tal is jelentett újat: a fúga rész igazi
koncerthatása, a mélyből felhozott té
ma Liszt romantikus zenéjének intel
lektuális erejéről vallott. A mostaná
ban meqjeletit, A magyar orgonazene
című kiadvány 3. kötetében található
Lisznyai Szabó Gábor népszerű műve:

a Két pastorale. A. Ne féljetek pászto
rok című régi népének orgona-adap
tációját a szerző a XVII. századi mes
terek módján oldotta meg: nem alkal
maz exponált pedálszólamot, mély [ek
vésű orgonapontrla épít. A fóti orgona
gyönyörű felhangjain, tömör "pedálkí
sérettel" a rövid mű teljes szépségé
ben ragyogott. A mai magyar szerzők

darabjai közül Hidas Frigyes: Finale
című műve érdemel még említést, amely
a francía ískola (Messíaen, Dup11e) eré
nyeivel rendelkezik, kicsit W,agnerre
emlékeztető dallamkibontással. Az elő

adásból mindez jól kitűnik. Werner Má
ria csillogó szopránja Bach: Notten
büchlein-jéből a .Bist du bei mir cimú
dal előadásakor a lírai bensőség mellett
a bachi szimbolika mély tartaImát is
érzékeltette: telt hangzással, dinamikai
fokozással. A művésznő operai alkatát
bizonyította .. Verdi Otello-előtanulmá

nyának, a Dante szövegé11e komponált
Ave Regina (a négy Ave Maria közül
az egyik) előadásának zenei megoldása.

TÖTH SANDDR

Es ébredés, micsoda iszonyat
meztelen, kopár ragyogás 
Csönd: a félelem közegében

GRÖF JÖZSEF
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Le 28 septembre, il y a dix années que Sándor Sik est mort, Nous consacrons
une partie de ce numéro il sa mémoire inoubliable. Sőn esprit veille non seulement
dans son ordre, mais il est préserit mérne dans les actívítés de VIGILIA, sa
famille choisie de préférence, en les dirigeant ínvísiblement, en continuant d'ín
fluencer tous ceux qui jadis le contactaíent: luí personnellement, le prétre, le
professeur et l'ami, et indirectement dans ses écrits, le poste, l'hístoríen savant
de la littérature, I'esthéticien, finalement dans ses discours de conférence, le guide
spirituel. Dans les études qui ravívent sa figure, Dezső Baróti, son discíple d'aut
refois, écrit "du grand professeur universitaire de Szeged", László "Rónay présente
le savant Iittéraire, László Lukács, supérieur piariste, évoque le souvenir du prétre,
Pour documentation, nous publíons toute eritiere sa lettre importante adressée il
Lajos Harsányi laquelle peut étre considérée comme une these touiours actuelle,
le fondement "socio-littéraire" de l'Universalité et la [orme. - Dans les Entretiens
de VIGILIA, Béla Hegyi s'entretient de Endre Sik de son frere, lui Président du
Conseil National de la Paix, ministre des affaires étrangeres rétiré.

Sándor Sík était parmí les premiersen Hongríe dont l'attention se porta sur
Teilhard de Chardin ; il reconnut son importance de pionnier des que quelques
exemplaires typés de ses études tombaíent dans les mains de quelques amís,
Nous faisons hommagé il Pierre Teilhard de Chardin en cette connection, ensuíte
il l'occasion de ce qu'apres un choix d'études, édíté par la Soc.-St.-Etienne, "La
Foi en l'Homme" (publié parallelement avéc la série de traductíons hongroíses par
Sándor Rezek au Brésíl), le public aura bientöt la traduction hongroíse du "Phéno
mene humain" par Lajos Bittei, éditée par GONDOLAT, aínsí qu'un petit volume
de traductions par Maria Bozóky ("Le Prétre", "La Messe sur le Monde" et "Sur
L'Amour"), publié par ECCLESIA.

Convenablement il l'intention de ce savant qui soulignaít toujours la confronta
tion sans préventíons de díverses convictions, il la Iumiére multilatéra1e de la véri
té et dans l'tntérét d'une connaissance plus profonde des réalités, la partie "teil
hardienne" de ce numéro contient surtout des díalogues. C'est ainsi que Zádor
Tordai, philosophe marxiste, mettait il notre dispositíon son étude d'introduction
de la traduction ci-mentionnée du Phénomene humain, "Pourquoi vous, marxiste,
étes-vous intéressé il Teilhard de Chardin?" - Vient ensuite l'étude de József Lu
kács, le redacteur en chef de la revue marxiste-matérialiste VILÁGOSSÁG: "L'Uni
on créatríce et la tendance historique", laquelle fut d'ailleurs prononcée il la
session il Vézelay. Professeur László Paskai, le recteur de l'Académie Théologique,
représentant la ligne catholique des recherches teilhardíennes dans ce numéro,
lut son étude ("La vue du monde de Teilhard et la téléologie") aux deux premiers
jours de novembre 1969, il la conférence de Teilhard a Ratisbonne; en 1970, l'étude
fut publiée dans le no. 1 du volume VII des Acta Teilhardiana.

Nous évoquons une tróisieme mémoíre dans ce numéro: celle de Károly Ke
rényi, savant d'une renommée européenne, mort il y a peu. L'appréciation de ses
activités concernant ses recherches classiques-philologíques et des mythes, n'appar
tient pas a VIGILIA; peu savent qu'Il était un poete doué aussi. Nous publíons
trois de ses poe mes d'une beauté exceptionnelle: En lisant Khalidasse, Confession
en prose, recommandée a Gyula Illyés, et Aux voyageurs.

Finalement nous publions les poemes de Pál Toldalagi et d'Éva Stetka, et le
récit de Ferenc Kalló: "L'onc1e Gazsi".
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INHALT

Am 28. September wird es zehn Jahre her sein, dass Sándor Sík, ehemaliger
Chefredakteur der Vigilia, starb. Ein Teil unserer Nummer wírd seiner unver
gesslicher Erinnerung gewidrnet, Sein Geist lebt nicht nur in der Arbeit der
Vigilia (seine zweite "gewahlte Familie'' neben seinem Orden) weiter, sondern
wirkt sich formend in allen und durch alle aus, die je mit ihm in persönlichen
Kontakt kamen: mit dem Priester, mít dem Professor, oder gar mít dem Freund,
und Indirekterweise - mittels seiner Schriften - mit dem Dichter, Aesthetiker
und Literaturwissenschaftler, und seine Konferenzen zuhörend mit dem Seelsorger
und Seelenführer. In den Beítrágen, die seine Gestalt in Erinnerung rufen, schreibt
Dezső Baróti, der ehemalige Schüler, über den "grossen Universitatsprofessor von
Szeged"; László Rónay gedenkt des Literaturwissenschattlers und László Lukács
des Priesters und des Ordensoberen. Als Dokument veröffentlichen wir in vollern
Umfang einen Brief den Sándor Sík an Lajos Harsányi richtete und den man als
eine bis heute gültige Grundlegung seiner Aesthetík betrachten kann. Ein Vigília
Gesprách führt 13é~a Hegyi diesmal mit dem Bruder des vor zehn Jahren verstor
benen Dichters, mit Endre Sík, Aussenminíster in Ruhestand und Prasídent des
Landes-Eriedensrates, der die menschlíche Gestalt von Sándor Sík wachruft.

Sándor Sík war zwischen den ersten in Ungarn, die auf Teilhard de Chardin
aufmerksam wurden: er erkannte seine bahnbrechende Bedeutung als Teilhards
Schriften noch nur für den Freundeskreís in wenigen Exemplaren vervielfiiltigt
wurden und eher ~'lrch Zufall auch uns erreichten. So geschieht es durchans mit
vollem Recht, dass v. 't in dieser Nummer, neben dem Andenken an Sándor Sík,
uns auch mit Teilharo. de Chardin befassen, Eine Gelegenheit dazu bietet die
Tatsache, dass nachdem bei dem Heiligen Stephans Verlag eine Auswahl aus Teil
hard's Schriften schon früher erschienen ist und nach mehreren ungarischen Uber
setzungen von Sándor Rezek, die in Brasilien herausgegeben wurden, nun aucn
das einheimische Publikum eines der Hauptwerke des grossen Denkers, das Phé
nomene Humain (Der Mensch 'im Kosmos), übersetzt von Lajos Bittei, dank dem
Verlag Gondolat in die Hánde bekommt, wáhrend ein kleinerer Band mit drei
kürzeren . Schriften, übersetzt von Mária Bozóky, bei dem Ecclesia Verlag 1'1'

scheinen wird.
Der sich mit Teilhard befassende Teil unserer Nummer steht im Zeichen des

Díaloges, entsprechend dem Geiste des Wissenschaftlers, der die freundliche Kon
frontatíon der verschiedenen Weltanschauungen immer fül' sehr wichtig gehalten
hat.veben im Interesse einer gründlícheren Erkenntnis der Wahrheit. So veröf
fentlichen wir je einen-Essay von zwei marxistíschen Denkern. Der eine ist der
Philosoph Zádor Tor&ai, der seine Einleitung zu Teilhard's "Mensch im Kosmos",
zur Vorveröffentlichung uns überlíess. Der zweite ist Józse! Lukács, Chefredakteur
der marxístísch-materíalístíschen Zeitschrift Világosság; seinen Essay - betitelt
"Die ,schöpferische Union' bei Teilhard und die Tendenz der Geschichte" - las
er bei der Teilhard-Tagung in Vézelay var. Die ungarísche katholische Teilhard
Forschung wird vom Theologie-Professor László Paskai vertreten, der seine Studie
("Teilhards Weltbíld und die Teleologie") zunáchst am Teilhard-Kongress in
Regensburg vorgetragen hat und dieseibe in der Acta Teilhardiana VII. 1. auch
veröffentlícht wurde.

Wir gedenken noch einer dritten bedeutenden Persönlichkeit in dieser Num
mer, namlich des vor kurzem verstorbenen grossen ungarischen Gelehrten Karl
Kerényi. Eine Bewertung seines Lebenswerkes auf dem Gebiet der klassischen
Philologie und der Mythenforschung ist ,nicht die Auígabe der Vigilia. Wenige
wíssen dagegen. dass er auch Gedichte schrieb; von denen veröffentlichen wir
drei besonders schöne.

Im Literaturteil: Gedichte von Pál Toldalagi' und Éva Stetka, und eine Er
zahlung von Ferenc Kalló.
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Tisztelt Szerkesztőség,

Nagy megnyugvássalolvastam a Vi
gilia júliusi számában Hel}yi Béla ta
nulmányát. Úgy tűnik, hogy ez a ta
nulmány - alaposan átgondolt szándé
ka szerint - végérvényesen tisztázza
a keresztény hivők helyzetét és szere
pét a mai magyar szocialista államban.
Önkéntelenül is a "Pacem in terris"
egy mondata jutott eszembe: "Megítél
ni, vajon elérkezett az a pillanat vagy
sem, és emellett megállapítani hogy
milyen módon és mily fokon kell ke
7'esni együttesen a valódi jót akár gaz
dasági és szociális kérdések, akár kutiu
rális, akár közigazgatási területen
mindezt ,aZ okosság, minden erény sza~
bályozója döntheti el, amely mind az
egyes emberek, mind a társaságba cso
portosult emberek életét kormányozza."
(Sz_ent Istl)án Társulat kiadása, 1963)

Ugy érzem, hogy Hegyi Béla és a
Vigilia jól választotta meg a kellő idö-

pontot. Sietni és késni egyaránt veszé
lyes dolog lehet. A helyzet valóban
megér,ett a döntésre. Ezt a döntést azon
ban kinek-kinek a saját lelkiismereté
ben is meg kell hoznia. Kérdés, hogy
katolikus közvéleményünk milyen széles
körben és milyen mélységben értette
meg az idők szavát. A régi előítéletek,

melyek sok esetben ma már meghala
dott tényekben is gyökereznek, még
mindig hatnak. Bevallom, hogy ma
gamnak is jó időbe tellett, míg fölé
bük tudtam kerekedni. (Nem hiába,
hogy - legalábbis felerészben - ku
rucok: i1)adékai vagyunk) A Vigiliához
beérkező levelek bizonyára tükrözni
fognak majd valamit a közvélemény
visszhangjából, bár nem hiszem, hogy
statisztikai pontossággal. A magam ré
széről ezt a levelet szavazatnak szánom
a mérleg jóra billenö serpenyöjébe.

Tiszte lettel
Sziberth Bertalan

1026 Budapest

SZÁMUNK íRÚIRÚL. - Baróti Dezső a szegedi egyetemen Sik Sándor ta
nítványa, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának egyik vezető egyéni
sége volt. A felszabadulás után Szegeden egyetemi tanár, tanszékvezető, az
egyetem rektora; jelenleg a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténeti osz
tályának vezetője.

Hajdu Péter a Budapest-kelenföldi református egyházközség lelkésze.

Lukács József marxista vallástörténész, filozófus, az ELTE Bölcsészettu
dományi Karán filozófiai tanszékvezető egyetemi tanár, a Világosság főszer

kesztője. Legutóbb (1971 június) "Együttműködés és vita" c. cikkét közöltük,
mely a Magvető Könyvkiadónál rövidesen megjelenő kötetében (Igent mon
dani az emberre) is helyet kapott.

Lukács László tanár, a kecskeméti piarista konviktus igazgatója. "Pilinsz
ky János ,világmodellje' " c. tanulmányát 1973 júliusi számunkban közöltük.

Paskai László a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Hittudományi
Akadémia bölcseleti tanszékének professzora. 1973 áprilisában "Az általános
papság és a papi szolgálat a keresztény életben" c. előadását közöltük.

Rónay László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézeté
nek tudományos munkatársa. Lapunkba 1973 januárjában "Petőfi a Nyugat
ban" címmel írt tanulmányt.

Tordai Zádor marxista filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia Filo
zófiai Intézetének tudományos munkatársa,
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