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ECCE S A C E R D O S
I.1.J,4S JÓZSEF 1(4LOCSAl ÉRSEK JUBILEU,nÁUA

M iköz ben a föpap k í
sc'retével a főo ltál'hoz vo 
Hu l, a k Ó1'uson ú jjongón
ü nn epélyes dallamával
zen g a köszöntő . én ek:
"Ecce sacer do s magnus,
qu i i n diebus su is .pla
clát D eo". Egyetlen m on 
da t , a " nagy pa pr ól", ak i
a m aga nap j a iban I st en 
n ek tetszésére szo lg á lt;
d e éppen el ég tartalmas
ahhoz, h ogy kellő el mé l 
kedési a nyagot ad jon a
hi1; őnek egy aranymisés
j ugilewn alkalmával.

V oltaképpen minden
aranumis és pap, ak i öt 
v en eszte ndő t töltött Is 
t en és I st en n épe szol
gálatában, " nagy " , m ert
n agy munkát v égzett,
n agy h i vatást . t eljesített,
függet:Le nüL attól, milyen
posztra állította a Gond
visel és: kicsiny falu lel
kipásztor áu l rendelte-e ,
v agy egyházmegy ék, esetleg egy ország hivő 'n épén ek go ndját bízta~e r á. "Sa
cerdos magnus"-ként m égis i nkább azt kö szöntik, ak i r angja és szolgá lata sze
rint is magasabb helyen áll. Pe rsze hogy valóban " nagy"-e azt - jól tud juk 
m indig csak az utókor dönti el, Egy azon ban bizonyos. A m éltóság han goztatá
sáná l l sten előtt - ahogyan O m aga számt,alanszor megmondta - m éltóbb a /
m éltatlanság ha n goztatása ; az alázatosság k ic sinysége nagyobb ,a kevé ly r ang
ta r tá s bü szkeségénél. A z uralkod ásnál nagyobb a szolq álat, a lá t vány os gesztu
soknál a türe lem szer énységév el v égzett közna p i munka.

Tö b bé válik a Történelem szí n e e lőtt i s? A " m agn us sacer dos" az, és csakis
az, aki I st ennek tetszik, " p lacu it D eo"; de éppen m ert helyzete, f unkciói, rang 
j a szer iri t is " m agnus", azaz v alamil yen m agas he lyre állíttatott, magas fe le 
Lősséggel r uháztatott föl, alig ha lehet ú gy tetsz enie I st en n ek , hogy n e "in die 
bus suis" , ne a maga i dej ében tes sék . V agyis ne a számára adott t ör t én el m i
p illanat ban, annak köv et elmén ye i t megér t ve és vállalva, tcLjesítv e is legjobb
leliciism er ete és k épességei szerint . Ami persze nem mindig mutató s dolog ; ál
dozat olcka i j ár, k ortá rs i ér te tlenségek ke l találkozik, s m ert a munlw gy üm öl csei
t iib bnyire a hét k öznapokban vagy csak a jövőben ér ne k be, sokaknak f öl sem
tűni/c.

De aki "Deo p lac uit ", az n em azért dolgo.zi k , ho gy " a vHágnak" t essék. És
m er t I st ennek akar t et szeni , n em a v ilágn ak, tudván tudja, hogy egy bárm ily en
rögös, d e m égi scsak f ölfe lé haladó úton egy - egy apró lépést t en ni t öb b, m int
me rev mé ltósággal egy h el y ben állni . A d olgokat sosem a szép szobrok viszi k
előb bre, ha ne m m indig azoknak a munkáia; ak ik: f áradoznak, dolgoznak, és köz 
bf'n I sten t etszésén és a saj á t l el k iism eretük javallásán kívül semmi m ással
T,l"m törődnek. Mer t nem magu k ér t, hanem m ásokért dolgoznak Egy munkáért,
egy üg yér t. I st en hivő n épén ek üg y éér t a szám u nkr a adott történelmi h el yzet 
ben és l ehe tőségek közt : in d ie bus suis.

A r anymisés elmélkedés, vagy elm élkedés be burkolt j ellemzés? A z i s. de ez
i s; s cgy ben t iszt elet és kö szön et i s, amit ju.bi leum.a a l kalmából a szokásosná l
is ny om atékosa bban mon d az ünneplő (és a munkáj át mindig megértő f i gye 
l em m el kísérő) Főpá.;ztornak a
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NYÍRI TAMÁS

A
, ,

TANITVANYOI<
Jézus azért jött, hogy hirdesse lsten országának jó hírét, és mindenkit meg

hívjon az eszkatalógíkus bankettre. Akik elfogadják meghívását, derűt és szere
tetet sugároznak maguk körül. Ok a világ világossága és a föld sója.

Aki utánam akar jönni ...

Nyilvános működése idején a legkülönfélébb emberek ismerik el Jézust Mes
terüknek. Egyszerű halászok és művelt írástudók, asszonyok, nyilvános bűnösök

és vámszedők szegődnek a nyomába. Követőinek tágabb körén belül külön cso
portot alkotnak aszigorúan vett tanítványok. Az evangéliumok elsősorban a
Tizenkettőt nevezik így. Jézus maga választja ki őket fellépése kezdetén, "hogy
vele tartsanak és hogy igehirdetésre küldje őket. Hatalmat is adott nekik (a be
tegek gyógyítására és) az ördögűzésre" (Mk 3,14). A Tizenkettő küldetését elbe
szélő hagyományon kívül Lukácsnál egy másik is található. Eszerint Jézus: "más
hetvenkét tanítványt választott ki és kettenként maga előtt küldte őket" (Lk 10,1).
Hozzájuk intézett szavaiból megtudjuk a tanítványok életmódjára vonatkozó elő

írásait:
"Megparancsolta nekik, hogy ne vigyenek az útra semmi mást, csak egy ván
dorbotot; se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Sarut vihetnek,
de ne legyen két ruhájuk. Aztán így szólt hozzájuk: Ha valahol betértek
egy házba maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok onnan. De ha valahol
nem fogadnak be titeket és szavaitokra nem hallgatnak, menjetek onnan
és, vádképpen ellenük, a port rázzátok le lábatokról" (Mk6,B-12).

Az Újszövetség alapján aligha vonható tehát kétségbe, hogy Jézus tanítvá
nyokat vett maga mellé, Jóval nehezebben állapítható meg azonban, hogy míkor
szólt hozzájuk és mikor a nagy nyilvánossághoz. E nehézségnek két oka van.
Az egyik az, hogy O maga nem vont éles határt a két csoport között. A másik
pedig, hogy a korai egyház gyakran aktualizálta, azaz saját helyzetére vonat
koztatta Jézus szavait és tetteit. A Mester életében megtörtént események el
beszélésének nemritkán az volt a célja, hogy az evangélium címzettjei között
előforduló visszásságokat leplezze le, vagy a keresztény hitnek itt és most idő

szerű oldalát világítsa meg. Például a kishitű tanítványok megleckéztetésének
elbeszélése elsősorban nem helyszíni tudósítást akar adni, hanem a korai ke
resztények "kishitűségét" korholja Jézus szavaival.

Az evangéliumok jellegzetes irodalmi felépítése azonban mit sem. változtat
azon, hogy Jézus sajátos megbízatást ad egyeseknek. Nem a tanítványok vá
lasztják a reájuk váró szerepet, hanem a Mester határozza meg. Tőlük mást
vár, mint a többiektől. Megkívánja, hogy szakítsanak addigi életükkel, híva
tásukkal, ha szükséges még családjukkal is. Tántoríthatatlan hűséget, függet
lenséget és mozgékonyságot kér tőlük. Gondoljanak arra, hogy gyakran fejüket
sem lesz hová lehajtaniuk, hogy semmivel sem fogadják őket megértőbben, mint
Urukat és Mesterüket. Jól fontolják meg tehát, mire vállalkoznak. Ne hamar
kódják el a választ. Aki tornyot akar építeni, előbb kiszámítja, hogy van-e mi
ből. Ha csak alapot vet és nem tudja befejezni, barátai kigúnyolják. Aki há
borúba megy, előbb meggyőződik hadseregének erejéről. így ők is, mielőtt el
határozzák, hogy követik Jézust, bízonyosodjanak meg afelől, hogy elő tudják-e
teremteni a "költségeket".

Ne higgyék, hogy kivételes, felsőbbrendű emberek. Nem számít sem értelmi,
sem erkölcsi kiválóságuk; egyes-egyedül meghívásuk számít, Jézus kezdeménye
zésén dől el minden. Követelményei nem egy maroknyi elit erkölcstanát kodifi
kálják, nem szűk körnek hirdetnek aszketikus ideált. A tanítványok mindenek
előtt nem lemondásra, még csak nem is életszentségre hivatottak, hanem az
örömhír terjesztésére (Mt 10,7). Meghívásuk kizárólagos alapja Isten közbeavat
kozása az emberi történelembe. Az Atya királyi uralma "különleges feladatot,
különleges sorsot és különleges jutalmat készít nekik" - mondja G. Bornkamm.
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Ezentúl "emberhalászok" lesznek. Valamelyest durva, bizalmaskodó és megté
vesztő felhangja van ennek a szónak, Körülbelül annyit jelent, mínt "megfogni";
mesterkedéssel megnyerni valakit valamilyen célra. Jézus kijelentéséből is kiér
ződik ilyesmi, kivéve a megtévesztő szándékot. A tanítványok nem hízeleghet
nek az embereknek, nem csalhatják kelepcébe, még kevésbé "foghatják" meg
erőszakkal őket. Jézus nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát
hirdeti. Így nekik is Isten szeretetének hatalmát kell megvallaniuk, gyógyító és
üdvözítő erejéről kell tanúskodniuk. Ezért Jézus tekintélyéből és dicsőségéből

részesülnek (Mt 28,20), osztozniuk kell azonban szenvedéseiben és megaláztatá
saiban is (Mt 10,6).

Az újszövetségi szolgálatok

Csaknem valamennyi szentírásmagyarázó egyetért abban, hogy Rem talál
ható automatikus átmenet az apostolok, valamint a mai püspökök és papok kö
zött. Amint R. Laurentin írja, "a legutóbbi időkig azonosítottuk Jézus szándé
kát az intézményesült viszonyok teológiai és jogi konstrukcióival. Napjainkban
ellenben hirtelenül meg kell állapítanunk, hogy Jézus nem intézkedett sem püs
pökökről, sem papokról, e fogalmaknak sem hagyományos, sem modern értel
mében". A kezdeményező természetesen Jézus, de az egyházi szelgálatok kiala
kulása jóval bonyolultabb folyamat, mint azt sokáig hittük. Jézus nem adott
egyházának "alaptörvényt", nem szabta meg egyszer s mindenkorra szervezetí
rendjét, hanem elvetette a magot, amelyből meglepően rövid idő alatt és ugyan
olyan meglepőerr bonyolult úton kifejlődött a szelgálatok mai intézménye.

Arnint említettük, a Tizenkettőt és a Hetvenkettőt Jézus maga választotta
ki, a fiatal egyház azonban szemlátomást nem tartotta fönn egyik intézményt
sem - kivéve Péter megbízatását. Júdás öngyilkossága után még megválaszt
ják Mátyást tizenkettedik tanúnak, de többé nem egészül ki a számuk. Míután
nézeteltérések támadnak a jeruzsálemi egyházban a zsidó-keresztények és' a hel
Iének között, a Tizenkettő jónak látja, hogy az utóbbiak önállóan szerveződje

nek, s maguk lássák el egyházislzolgálataikat. A görögök kiválasztanak "hét
jóhírben álló, bölcs és Szeritlélekkel eltelt férfit" (Csel 6,3), a Tizenkettő pe
dig az imádságnak és az ige szolgálatának szenteli magát (Csel 6,4). A Hét
ugyanezt teszi saját körében (Csel 6,9). István halála után nem hallunk többé
a Tizenkettőről. akiket feltehetően Szent Pál és Lukács kezd apostolnak ne
vezni. A szó szigorú értelmében az apostol Jézus életének, halálának és feltá
madásának a tanúja, de hamarosan más apostolok is fellépnek: Barnabás, Ti
móteus, Szilvánusz, mindenekelőtt Pál maga. Elsőrendű feladatuk nem a kor
mányzás, hanem az evangélium hirdetése és az egyházak megszervezése (Róm
15,20-21; 2Kor 10,14-16). Az egyes gyülekezetek életében adódó teendőket a
helyi elöljárók látják el. "Az antióhiai egyházban több próféta és tanító volt"
(Csel 13,1), "Isten némelyeket apostolokká. . másokat prófétákká, ismét másokat
tanítokká tett" - írja Szent Pál a korintusiaknak (IKor 12,28). A zsidó-ke
resztény egyházak jobbára preszbiteriális (vének tanácsa), a hellenista egyházak
pedig episzkopális modell szerint szerveződnek. A Szentírás (ITim 3,1) még nem
különbözteti meg a preszbíter és az episzkoposz (felügyelő) elnevezést, amint
több preszbiter, úgy több episzkoposz is lehetett ugyanabban az egyházban (Tit
1, 5.7). Feladatukról, szelgálatuk különleges médjáról nem sokat tudunk. Még
azt sem tudjuk, hogy ők vezették-e az Eukharisztia ünneplését - Korintusban
bizonyosan nem. A thessealoníkíaiakat az. elöljárók (proísztamenoi) tiszteletére
buzdítja Szent Pál (ITessz 5,12-13). A Zsidókhoz írt levél "vezetőket" (hégou
menoi) említ, a korintusi (IKor 12,28) "kormányzókról" (kübernéteísz), az efezusi
"pásztorokról" (poímenész) beszél (Eph 4,11). Amint a Rahner-féle Teológiai
Zseblexikon 8. kötetében olvasható, az apostolok és: munkatársaík nem tekintet
ték magukat "papnak", mivel a zsidó "kohen", a görög "hiereusz", a latin "sa
cerdos" vagy "pontifex" kíjegecesedett jelentése össze nem hasonlítható az Új
szövetség tisztségviselőinek funkciój ával. A kezdeti tapogatózás és kíséeletezés
után csakhamar kialakul az egyházi szolgálat hármas tagolódása: episzkoposz,
preszbüterosz, diakonosz. Az apostoli atyák korában már életfogytiglan válasz
tották a preszbitereket, s a hamarosan általánossá váló preszbitertálís. modell
kiegészül azzal, hogy a testület egyik tagja külőnleges szerepet kap, s püspök
ként az egyház feje és képviselője lesz - jegyzi meg A. Lemaire~
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Amint e rövid áttekintésből kiviláglik, semmiféle történelmi érv nem okol
hatja meg az egyházi hivatalok megszüntetését vagy új elnevezéset. A jelenlegi
helyzetben a "pap" vagy a "pűspők" nagyjából azonos funkciót tölt be, mint
a "tanítványok" Jézus korában, vagy a különféle tisztségviselők a fiatal egy
házakban. Igaz, hogy abban az időben távolról sem volt akkora különbség pap
és laikus között, mint napjainkban, hogy nem szükségképpen a perszbuterosz
vagy episzkoposz vezette az Eukharisztia ünneplését, s egyikük megbízatása sem
felelt meg hiánytalanul az apostolok sajátos feladatának. Végeredményben ma
sem lenne akadálya annak, hogy ezeket a szelgálatokat és megbízatásokat, a
pillanatnyilag egy személyben összpontosuló' sokféle szerepet újból elválasszák
egymástól. Ez azonban tizedrangú kérdés. Nem az a fontos, hogy mi a nevük
a papoknak, sem az, hogy milyen szerepeket töltenek be. A mellőzhetetlen szem
pont az, hogy Jézus híveinek közössége nem gondolható el "tanítványok", job
ban mondva közvetlen követők nélkül, akiknek egészen különleges feladatuk az
Ország hirdetése - olyan megbízatás és küldetés, amelyet nem ők választottak,
hanem őket választották arra.

Már nem mondalak titeket szolgáknak ...

•Jézus Isten országát hirdette, és maga köré gyűjtötte azokat, akik hajlan
dók Őt követni ebbe az országba. Egészen természetes, hogy ez az új gyüleke
zet vallási közösséget alkot. Ha Jézus legfőbb gondja a mennyei Atya ural
mának beköszöntése, akkor Isten új népének is ezt kell hirdetnie a maga nyel
vén, ezért kell tevékenykednie .a maga módján. Ez a küldetése, ezt a megbí
zatást kapja Mesterétől, Erre a célra választja ki és készíti föl tanítványait Jé
zus, Azt akarja, hogy halála után is tovább éljen és növekedjék ez a csoport;
sőt általános vonásokban fölvázolja jövendő szerkezetét is. Bár nem határozza
meg részletesen az egyház szervezetí szabályait, bizonyára nem helyeselné, ha
azok, akiket emberek halászává tett, külön kasztot alkotnának; kivétel nélkül
míndenkitől megkívánja, hogya világosság fiainak az életét élje, hogy a világ
világosságává váljék. Az Újszövetség elfogulatlan olvasója előtt pillanatig sem
kétséges, hogy mit akart Jézus. Amilyen biztos, hogy nem alapított papi kasz
tot. ugyanolyan vitathatatlan tény, hogy követői közül kiválasztott egyeseket,
és különleges megbízatást adott nekik. A "tanítvány"-t nem kiváltságos helyze
te, s egészen bizonyosan nem erkölcsi kiválósága különböztetí meg. hanem Isten
országának hirdetése. esztelenül nagylelkű szerétetének nyilvánvaló tanúsítása,
a meghívék kézbesítése a királyi menyegzőre: "Menjetek ki tehát a kereszt
utakra, s akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre" (Mt 22,9). A tanítványokat
nem annyira feltűnő életmódjuk jellemzi, mint inkább az, hogy mínden ere
jüket lefoglalja, egész életüket betölti a nagyszerű, pompás eseményekről szóló
beszámoló.

Az már egészen más lapra tartozik, hogy sajátos küldetésük miként intéz
ményesült a továbbiakban, s hogya vatikáni zsinat előtti egyházban papok
és laikusok egyaránt kiábrándultak a Krísztus kései tanítványainak jutó szerep
ből. A laikusok, azaz Isten szerit népének (laosz) tagjai, kiváltságos osztályt
láttak a papságban, előjogokkal és a kezükben összpontosuló hatalommal. A pa
pok meg azt érezték. hogy áthatolhatatlan fal választja el őket Isten népének
életétől. A hivő közösség lényegében átmeneti és változó társadalmi struktúrái
nak bírálata nem hatálytalanítja a tanítványok kiválasztását és meghívását. Két
ségbevonhatatlan megbizatásuk az Újszövetség legmélyebb rétegeiben gyökerezik.
Arra hivatottak, hogy Jézusnak és az ő ügyének szenteljék életüket. Odaadásu
kat nem határozhatja meg semmiféle közelebbi előírás. Mint tudjuk, Jézus nem
gondolkodott jogi kategóriákban. Következésképpen logikátlan például azt mon
dani, hogy aki Trabanton jár, az jó tanítvány, aki Mercedesen, az rossz tanít
vány; de aki igazán jó tanítvány, annak nincs kocsija, legfeljebb kerékpárja.
Megint más kérdés az, hogy a hivők nagy része ilyen logíkátlanul gondolkodik.
De bármilyen népszerűségre tettek is szert az ilyenféle moralizáló kategóriák,
homlokegyenest ellenkeznek Jézus fölfogásával. A híradás Isten országáról és. a
menyegzős lakomáról, a meghívás ünnepélyes közhírré tétele koronként változó,
helytől és időtől függő osztatlan ragaszkodást igényel. A celibátus például hatá
rozottan előnyére válhat a tanítványnak. és sok haszon származhat belőle. Ezen
túlmenően jó néhány egzegéta azt állítja, hogy a Szentírás szerint az egyház-
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nak joga van megkövetelni a papi nőtlenséget. Abból azonban, hogy az egy
háznak .kell ebben az ügyben döntenie, hogy nem jár el jogtalanul, amikor a
legjobb belátása szerint hozott törvényekkel szabályozza a papok nősülését, nem
következik, hogy Jézus az Ország hirdetésének föltételeként írta elő a meg
tartóztatast a házasságtól. Máskülönben hogyan helyeselhetné az egyház a gö
rög katol ikus és a görögkeleti papok házasságát? Jézus egyetlenegyet kíván ta
nítványaitól: hogy személyesen ragaszkodjanak Hozzá, hogy önzetlen hűséggel

kövessék őt bárhová, hogy minden erejükkel szelgálják. Azt azonban nem hatá
rozza meg, hogy mit jelent az osztatlan odaadás az adott esetben. A törvény
hozást az utána jövőkre bízza.

A papok körében végzett szociológiai felméréseket olvasva, tulajdonképpen
nagyon csodálkozik az ember. Miért a fejetlenség? Miért elégedetlenek szere
pükkel ? Miért vonják kétségbe önnön azonosságukat, a magukról vkialakított ké
pet? Az Újszövetség világosan beszél. Az a tanítvány, aki fenntartás nélkül
szolgálja Jézus ügyét. Pontosan ez a pap szerepe: Isten országának hirdetése
körvonalazza mindazt, amit várnak tőle az emberek. Még. akkor is, ha Idők fo
lyamán más szerepek is társultak a hirdetéshez. mint például az adminisztráció
vagy az Eukharisztia ünneplése. S mi akadályozza, hogy az eukharisztikus ün
nep vezetését küldetése velejének tartsa a pap? Jézus halálát. és föltámadását
hirdeti, amíg el nem jön, s ezáltal jelenvalóvá teszi megfoghatatlan kőzelségét,

annak az eszkatológikus világnak teljességét amelyben Jézus él. "Ezt cseleked
jétek az emlékezetemre." Ha csakugyan azt teszik, amit Jézus tett, akkor arra
hivatottak, hogy nyilvánvalóan tanúsítsák: csodálatos menyegző készül, kivétel
nélkül mindenkínek szétküldték a meghívókat, jöjjenek, amíg nem késő. A ká
nai menyegző vezeti be Szent János evangéliumában Jézus nyilvános működésé

nek a leírását. Ezzel is hangsúlyozni kívánja az igehirdetés ünnepi [ellegét, Na
gyon nehéz ezt megérteni? Hát nem az a feladatunk, hogy összejöveteleinken
Isten országának jó hírét celebráljuk?

A Zsinat előtti modell

Amint Alszeghy Z. írja, a múltbelí szemináriumí oktatás nem tanította meg
a leendő papokat az olvasás művészetére. Nyugodtan hozzátűzhetjük,: hogy az
ünneplésére sem'. A szemináriumban vérünkké vált szerep jóformán teljesen el
sorvasztotta bennünk az érzékenységet az ünnepre és az örömre. Unos-untalan
emlékeztettek az engedelmességre, megszárnlálhatatlanul sok beszédet mondtak
lsten akaratáról - mindig és kivétel nélkül az elöljárók értelmezésében. Bizo
nyára buzdítottak a lelkesedésre is, de vajon hányszor ébresztettélc föl bennünk?
Gyakran hívták föl figyelmünket a reánk váró magányra s a papi élet többi
nehézségére, de sohase hallottuk, hogy pompás ünnepre készülünk, s szívélyes
légkörben. kell majd vezetnünk azt.

Hogy mi volt az oka? Amilyen egyszerű, olyan lehangoló a magyarázat.
Mível az egyház már régtől fogva nem éplthetetta belső meggyőződésre, job
ban mondva lclkcsedésre. legalább a kűlső alkalmazkodást iparkodott biztosí
taní. Az egyházi bürokráciának való föltétlen behódolás lett a papképzés álta
lános irányelve és mértékadó modellje. A konformizmus fölemlegetése nem vád
beszéd sem az. egyház, sem a szemináriumí elöljárók ellen; talán soha nem vol
tunk olyan boldogok, mint kispap korunkban, legalábbis a mí szemináriumunk
ban. De az örömhír megszállottjai nem voltunk. Márpedig amíg nem válik
csaknem rögeszménkké Isten országának [óhíre, amíg nem hatalmasodik el. raj
tunk a közlés szenvedélye, a legjobb esetben is: csak olyan tanítványok' leszünk,
akik magatartásuk jellemző összefüggéseit a -.tridenti zsinat és a római kong
regációk által megállapított modellben keresik - írja A. Greeley. Amint a "lai
kusoktól" nem azt vártuk, hogy habozás nélkül fogadják el az Ország örömhí
rét, hanem hogy tartsák meg a parancsolatokat, mi is lényegesebbnek tekintet
tük, hogyajkmozgással "perszolváljuk" a breviárium kötelezettséget, hogy le
hetőség szerint kerüljünk mindennemű női társaságot, semmint örömittasan, el
ragadtatva proklamáljuk az Atya királyi uralmának beköszöntését, az üdvösség
idejének fölvirradását. Amint már mondottuk, nem az intézményes. egyház, sem
a szemínáriumi elöljárók és: teoíógíal tanárok eimére intézett támadás ez. Mí
lyen jogon tehetne szemrehányást az, aki maga is ebben a modellben gondol
kodott, nevelt, tanított - mégpedig nem csekély ideig? Tulajdonképpen évszá-
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zadok óta kerülgetjük a megoldást, mint macska a forró kását, Az ürügyül fel
hozott mentségeknek igen nagy múltja, évszázadok folyamán kifinomult stílusa
van. Mélyen fészkel tudatunkban. Legigazibb gondolatainkat is átjárja. Ha én ki-

.vétel nélkül míndig megtalálom a kifogást, hogy kitérjek Jézus sürgető felszó
lítása elől, akkor csakugyan nem szégyeníthetern meg nevelőimet és elődeimet

szépen kiagyalt}- intézményes kibúvóik miatt. A mentegetőzés nagyon rnesszire
nyúlik vissza. ó ideje már nem igen büszkélkedhetünk egyházunkkal. - csak
hogy kívüle nincs más. Bár átérteümeztük Jézus üzenetét, elhomályosítottuk az
istenkirályság Jó Hírét, mégis a mi közösségünk az egyetlen, amely úgy-ahogy
terjeszti Jézus örömhírét és tanúsítja Isten országát. Neheztelés és duzzogás he
lyett sokkal okosabb, ha kifürkésszük a hibák okát, és jobb megoldásokat kere
sünk.

A klerikális szubkultúra merev szerkezetében Isten országának korántsem
volt akkora helyértéke. mint a behódolásnak és: a külső alkalmazkodásnak. Amíg
engedelmeskedtünk, senki nem kérte tőlünk számon az emelkedett, ünnepi lel
kületet. A menyegzőre kiküldött meghívók kézbesítése kevésbé volt fontos, mint
a templomi számadások precíz elkészítése. Amíg szilárdan álltak a legbenső gon
dolatainkat is meghatározó külső strukturák, észre sem vehettük. hogy csak a
felszínen mozog meggyőződésünk, s mézesmázos a lelkesedésünk. Azt sem fog
tuk fel, hogy csakugyan keservesen nehéz az egyedüllét, ha nem járja át szí
vünket a fantasztikusan jó hír, hogy Isten észbontó szenvedéllyel szereti az em
bert. Nem mintha nem lettünk volna magányosak, de úgy meg volt szervezve
életünk, hogy észre. sem vettük. Nem a celibátussal van a baj, és végképp nem
okolható ez a papi élet jelenlegi kritikus állapotáért. A történelmi fejlődés szer
te a világon elsodorta a rutint, megbontotta a szervezeti struktúrákat" fölborítot
ta a társadalmi támaszokat, lerántotta a védőálarcokat. Többé nem álcázhatjuk
meggyőződésünket, elkötelezettségünket és magányunkat. Egyeseknek elviselhe
tetlen az egyedüllét, másoknak mélységes jelentés tárul föl benne. A konstruk-

~ tív magány arra késztet, hogy szenvedélyes odaadással szelgáljuk az öröm jó
hírét. Nem a nőtlenek a magányosak. Azok a magányosak, akikből kihalt a szen
vcdély, akik nem veszik észre, hogy csupa ragyogás körülöttük a világ áthatol
hatatlan sűrűje. Azok a magányosak, akik nem érzik, hogy Valaki szeretí őket,

s ezért bennük sincs szeretet. Nem az a papok problémája (s a többi kevésbé
hivatalos "tanítványé"), hogy elvesztették hitüket, hanem hogy felfedezték, rneny
nyire fejletlen. Talán életünkben először nézünk szembe Isten országának meg
döbbentő kihívásával. A történelem tanúsága szerint rendkívül kifinomult mód
szereket fejlesztettünk ki, csakhogy kitérhessünk Jézus üzenetének továbbadása
elől. A mai pap, kivétel nélkül mindenki és kivétel nélkül mindenhol, keser
vesen nehéz, fájdalmas fejlődési folyamatba került. Szeretné megkerülni az egye
nes választ, de kezdi belátni, hogy Jézus sürgető felhívása nem túri többé a
halogatást;

Tíz évvel a zsinat után

Egyetlen papot sem érhet szemrehányás amiatt, mert tudománnyal, társa
dalmi kérdésekkel, környezetvédelemmel foglalkozik, vagy a béke mindannyiun
kat érintő ügyét kívánja előmozdítani. A tudományos vagy társadalmi tevékeny
ség korántsem akadályozza, olykor határozottan megkönnyíti (P. Teilhard de
Chardin) az eszkatológikus bankettré szóló meghívó kézbesítését - de nem he
lyettesíti. Néha úgy Iátszík, mintha azért vonakodnának egyesek az eukariszti
kus hírnök szerepetől (még nagyon magas! egyházi beosztásban is), mert alap
vető bizalmatlansággal viseltetnek iránta. Nem tudják -elgondolni, hogya mai
világban komolyan veszik az emberek az isteni beteljesedésről szóló üzenetet.
A szocíológía zsargonjában megfogalmazva: nem hisznek abban, hogy "szerepük"
továbbra is jelentős a szekularizált világban (mert nem tapasztalják meg szere
pük kiegészítő, komplementer "szereppárját", amely a jó hír meghallgatását
"írja elő"). A megoldás egyszerű. Aki csakugyan Jézus tanítványa akar lenni,
annak ugyanolyan elszántan kell az Ország mellé állnia, mínt Mesterének, és
hirdetnie kell eljövetelét, akár sokan hallgatják, akár kevesen, akár komolyan
veszik, akár nem. Nem a kantí filozófiát kell cáfolnia, nem az egyházatyák
sztoicizmusár6l .vagy kereszténységéről kell értekeznie, hanem az istenkirályság
beköszöntését kell tanúsítania. A szekularizmus mítosza az egyik legvitathatóbb
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szociológiai elmélet. Hogy mégis olyan sokan kapaszkodnak bele, annak az a
magyarázata, hogy fölöttébb látványos kifogásnak bizonyul, melynek ürügyén ki
lehet térni az evangélium hirdetése elől. Ha Jézus szavahihető tanú, ha üzenete
hitelre méltó, ha Isten csakugyan közbelépett az ember érdekében és jó irány
ba terelte a történelmet, akkor az üzenet mérhetetlenül fontos, és a bankettré
szóló meghívok szétküldése nem szenvedhet halasztást. Az alapprobléma nem
az, hogy az emberek jelentősnek tartják-e a jó hírt, hanem hogy igaz-e. Ezt a
kérdést nem a társadalmi konszenzus dönti el, hanem a személyes állásfoglalás.
Nem lehet tanítvány senki, aki nem bízza rá magát Jézusra. S ha olyan sokan
váltak bizonytalanná, annak az a magyarázata, hogy sosem voltak biztosak, ta
lán nem is volt alkalmuk, hogy Jézus mellett Vagy ellen döntsenek.

Félreértés ne essék: pontosan erről van szó. Aki például amellett kardos
kodik,hogy Jézus politikai forradalmár volt, az nem ismeri sem az Újszövetség
Jézusát, sem a történeti Jézust. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a forradal
már Jézust azért találták ki, mert nem akarták vállalni az evangélium kihívá
sát, Aki meg arra hivatkozik, hogy az Újszövetséget mégsem tekinthetjük oly
annyira jelentősnek korunkban, az megkerüli a tulajdonképpeni kérdést: igaz-e
Jézus üzenete? Ha csakugyan felvirradt az eszkatológiai korszak, ha Isten csak
ugyan egészen kivételes módon van jelen Jézusban (amint a kalkedoni zsinat
definiálta), ha csakugyan fi!ljogosít arra, hogy Abbának szólítsuk, akkor ez a
hír lenyűgöző erejű; eltörpül mellette minden egyéb. Az örömhír elfogadása
természetesen nem szolgáltathat ürügvet arra, hogy a tanítvány kivonja magát
társadalmi felelőssége alól, de megkívánja,. hogya szociális elkötelezettség szer
vesen épüljön bele az eszkatológiai bankett hírnökének önfelfogásába, máskü
lönben nem Jézus tanítványa. Egyéniségének kibontakoztatása, a világ megvál
toztatásának programja nem pótolhatja a keresztényben a Jó Hír határozott el
fogadását. Az Ország különíeges hírnökeinek egyik legfontosabb gondja humá
nus kapcsolatok kialakítása az emberek között; ez azonban következménye és
nem pótlása a menyegzői öröm hirdetésének. Ha nem akarja hirdetni az öröm
ünnepet, ez az ő dolga. Megteheti. aminthogy. évszázadok folyamán számtalan
sokan megtették. De ha így vélekedik, akkor igazán nagy szívességet tenne ne
künk is, meg magának i5,ha nem színlelné, hogy Jézus tanítványa, s nem áru
sítana olyan Jézust, akinek semmi köze ahhoz az emberhez, akit felfedeztünk
az Újszövetségben. .

Nagyon sok szól amellett, hogy tíz évvel a zsinat után fordulóponthoz ér
keztünk, gyökeres változás előtt állunk. Egyre mélyebben hatolunk az Újszö
vetség értelmébe. Felderítjük a társadalom működésének és az egyéniség ki
bontakozásának törvényeit. Bővülő ísmereteínk mindinkább sürgetik a határozott
választ, Mirid nehezebb másra terelni a szót, Vagy elfogadjuk Isten országát,
vagy elutasítjuk; vagy követjük a vőlegényt a menyegzőre, vagy kintrekedünk.
Persze az sincs kizárva, hogy újólag elodázhatjuk a választ. Évszázadok alatt
bámulatos készségre tettünk szert, hogy hogyan tegyük félre az idejétmúlt
k ibúvókat, és hogyan szerkesszünk újakat. Feltehetően befellegzett a személyes
döntést helyettesítő külsőséges vallásosságnak. de az emberi lelemény kimerít
hetetlen. A "hivatalos" tanítványok közül legtöbben nem veszítették el hitüket:
hisznek Jézusban és üzenetében. De nincs hitük abban az értelemben, hogy hi
ányzik belőlük a föltétlen és teljes odaadás Jézus és evangéliuma iránt. Az egy
há.z jövője - nagyon hosszú időre - azon dől el, hogy ebben a sorsdöntő for
dlllatban hová állunk, hogy tudjuk-e, akarjuk-e vállalni az evangélium hirde
tésének terhét. Ezt a döntést nem helyettesítheti semmi más tevékenység. Soha
véget nem érő ünnepre vagyunk hivatalosak. Akik elfogadják Jézus üzenetét,
azok az ünnepi bankett állandó résztvevői. Akiket tanítványoknak neveznek,
nemcsak résztvevők, hanem szüntelenül hangoztatják, szakadatlanul hirdetik:
akik nem fogadják el a meghívást, nem tudják, hogy mít mulasztanak,

De aligha újíthatja meg a meghívást, aki sohasem vett részt a banketten.

Irodalom: G. Bornkamm: Jesus von Nazareth, Stuttgart 1971. 136. o. - R. Laurentin:

Concilium 8(1972) 710. o. - K. Rahner: Herders Theologisches Taschenlexikon, Freiburg,

1~73. VIII. 100. o. - A. Lemaire: Concilium 8(1972) 727. o. - Alszeghy Z.: Bevezetés a
teológíába, Róma 1975. 99. o. - A. Greeley: The Jesus Myth, Garden City 1963. 126. o.
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RÓNAY LÁSZLÓ

NÉMETH LÁSZLÓ TANÍTÁSA
Aligha van irodalmunk történetében még egy jelentős író, akit ennyire át

hatott volna a pedagógia ércsza. Sz,inte tenepésenek első pillanatától "szolgálni"
és "használni" akart, Szándékosan elnúzóuott az élet naptenyes oluaiaroi, in
kább kedvelte a termékeny csendet, a "sajkódi esték" gondolatébresztő közeget,
vagy a "papírszínház" csodálatos varázslatát, ahol egy új dimenzióban monunat
ta el mmuazt, amit fontosnak érzett. Orosz [orduásaimrot círnű tanulmányá
ban olvasnatjuk ezeket az önvallomásnak is beillő sorokat: nA Karenina Anna
egyike volt annak a négy-öt könyvnek, amely serdülő koromtól szinte belenőtt

életembe. Fiatal emberek szeretik az olyan írást, amely arra ad tanácsol, mer
re induljanak, mit kezdjenek önmagukkal. Nos: a Karenina Anna két egymás
mellett futó, összehasonlítható út története: az egyik a ragyogóbb, a végzetesebb
- Vronszkijé, Annáé; a másik a szürkébb, de az élet ős törvényeit követő,

amelyen Levin s Kitty a földön kíküzdhető boldogságig jut". Hogy a boldog
ság a földön is- kiküzdhető - ez Németh László egyik legfontosabb és' legkö
vetkezetesebben végiggondolt írói felismerése. Igaz, volt életének egy rövid ideig
tartó szakasza, amikor kapcsolatot talált, a Kerényi Károly vezetése mellett a
titokzatos "sziget" felé hajózó argonautákkal, de ő maga sokkalta racionálisabb
alkat volt, semhogy hosszú ideig tévelygett volna ladikján a nem létező partok
irányába.

Annál mélyebb nyomot hagyott benne az a gondolat" hogy az életnek (s az
irodalomnak is) két útja lehetséges (Németh Lás:zló amúgy is kedvelte az ilyen
sarkításokat, nem véletlenül küzd majdnem mindegyík drámájában a jó és a
rossz kibékíthetetlen ellentétével): vannak, akiket a fényes siker csábít s emel
fel, míg másoknak inkább a szürkeség, a küzdelem jut. A Kisebbségben címü
kötetnek ezért is lesz egyik vezérgondolata az a figyelmeztetés, hogy a tehet
ségtelenek, a törtetők maguk alá tapossák a szerényeket ésa tehetségeseket.
Kétségtelen, hogy ezt a gondolatot meglehetősen szerencsétlen akusztikájú sza
vakkal igyekezett elmélyíteni és igazolni (nem véletlen, hogy a "mély magyar"
és a "híg magyar" hamis alternatívaja ellen Babits "pajzzsal és dárdával szállt
ki"), de ezt talán magyarázza, hogy gyermekségétől megemésztetlenül, követke
zetesen végig nem gondolva hordozta magában ezt az ellentétpárt. s magát m'n
dig hajlandó volt azok közé sorolni, akiket nem értenek meg, s akik szükség
szerűen arra vannak predesztínálva, hogy .Jemaradtanak" - ez. is kedves ki
fejezése volt - a "tovább menők" mögött. A Magam helyett befejezetlenül ma
radt első kötetében érezni ezt leginkább. Már gimnazista korában élt benne a
gyanú, hogy osztálytársainak kis klikkjei voltaképp az ő kibontakozását fogják
bilincsbe. S tán épp e szcrftottság-érzés szabuditotta feJ belőle a vezetőt és a
szervezőt, aki előbb titkon azt a gondolatot dédelgette magában, hogy kortársait
fogja egységes nemzedékbe kovácsolni, hogy átvehesse a korszerűtlennek érzett
NY1Jgat örökét ; majd egy hallablanul izgalmas gondolati kísérlet során megal
kotta a képzeletbeli "éden" képét, amelynek meghódítására hívta kortársait, s
amikor a történeti fejlődés arra a felismerésre késztette, hogy gondolati korist
rukciója voltaképp gyenge, eszményéről akkor sem mondott le, mert kezdettől

tudta, hogy a jó, mint adottság, ott van a világban. Ezt a virtuálisan létező

jót igyekezett szolgálni összes alkotásaival, a magyar próza fejlődése szempont
jából rendkívül jelentős regényeivel éppúgy, mint életművének talán legmara
dandóbb részével, a tanulmányokkal. és a színdarabokkal, melyekben főképp

a felszabadulás utáni évtizedekben igyekezett sajátos módon, a színpad szaba
dabbmozgástörvényeinek engedve, megfogalmazni gondolati hagyatékát.

Németh László "görög korszaka" tulajdonképpen előbb kezdődött, semmint
az argonauták elindultak a titokzatos partok felé. Hérodotosz, 1:!. történetíró, már
ifjúságában is a folyton figyelő szellem példája volt számára, a mohó szellemi
érdeklódésé, mely igyekszik míriden új benyomást felfogni és feldolgozni. Arisz
tophanész vígjátékaiban az örök modernséget, a gondolat soha ki nem hunyó,
vibráló korszerűséget csodálta. És végül - de a maga epikus fejlődése szem
pontjából talán elsősorban - Szophoklész tragédiátból figyelhette el az antik
nőalakoknak azb a felmagasodó f'enségét, melyet oly változatosan éSi. oly sok-
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SZlD.U€i1 ábrázolt Ő is regényeiben. Ebből a hármas ihletésből sarjadzott tán
legtökéletesebb regénye, a Gyász, amelynek tőalakját, Kurátor Zsófit maga az
író nevezte "archaikus istennő" torzónak.

A Gyász nemcsak Németh László írói fejlődésének hatalmas pillanata, ha
nem a magyar regényének iSI, hiszen az író egy teljesen reális világ körvonalai
mögé egyetien mozdulattal felrajzolta azt a lélektani hátteret, mely felé el
tökélt kísérleteket tett ugyan a kor európai igényű magyar prózája, de amelyet
senki másnak nem sikerült ilyen magától értetődő természetességgel megvalósi
tanía. Nem véletlen, hogy akor legjelesebb kritíkusaí "tolsztoji méretű" alko
tót sejtettek a fiatal íróban. Hiszen Kurátor Zsófi alakjában valóban maradan
dó hőst teremtett és maradandó példázatot, adott. Ez az egészséges vérű asszony
ugyanis arra van teremtve, hogy élvezze az életet" hogy majdan öregkorában
egy hatalmas család feje és kormányzója legyen szilárd akaratával, parancso
lásra és uralkodásra termett jellemével. O azonban inkább a magányt és a szám
kivetetlséget vállalja. S furcsa módon a maga köré is mindig hasonló közeget
teremtő Németh László, noha magasra emeli hősét, azt is érezteti - benne is,
és többi regényeinek hasonló típusaiban is -, hogy ez a magaslat csak tragé
diák szülője lehet. Ez a magaslat: Vronszkijé és Annáé a Karenina Annában.
S aki egyszer ide jut fel, soha többé nem szabadulhat az egyedüllét kínzó szo
rításából. Kivált, ha mint Kurátor Zsófira is, lassacskán rákövesedík a magány,
melyről nem is lehet pontosan tudni, hogy akivetettség árvasága-e vagy az
őrületé,

Ez a tudatosan vállalt magány akkor is tragikus feszültséget hordoz" ha vi
selője csak "csömörlött úr", mint doktor Horváth Endre, a Bűn egyik főszerep

lője. Kurátor Zsófi egy anyagból szőtt, színte szoborszerüen tökéletes alak. Hor
váth Endre lelkében és életében is érezni a kor tudathasadását, melyet így fo
galmaz meg: "A hivatalom azt rendeli, hogy tudjam, mi van az országban, az
állásom pedig, hogy egy legyek azokkal, akik odabenn táncolnak. A kettőt tisz
tességes ember nem bírhatja soká. Vagy egészen ki a hóba, vagy be a pezsgős

vödörbe." O maga azonban nem bírja el ezt a tragikus feszültséget, a "vagy ...
vagy" kettősségét, nem véletlenül választja megoldásnak az öngyilkosságot, mely
végül mégiscsak kisszerű végkifejlet nagyszabású terveihez viszonyítva. Persze
az adotit korban mégis nagyon is komoly figyelmeztetés volt a sorsa, hisz azt
jelképezte" hogy ebben a világban a nagyratörő, a jó szándékot szükségszerűen

maga alá temeti a megalkuvás és a kényelem meghunyászkodása. Akkor már
inkább Kovács Lajos útját választja az olvasó: aki ugyan csak "csavargó szol
ga", s a regény végén ugyanolyan bizonytalanságba indul ismét, amilyen bizony
talan volt eddigi egész élete.

A Bűn kétségtelenül lazább, nem olyan egységes anyagból gyúrt mű, mint
a Gyász, mégis rendkívül jelentős az írói ,pálya kitágulása szempontjából. Fé
lig-meddig le is zárja a Tanú hatalmas kísérletét, melyet irodalmunk egyik
legnagyobb vállalkozásának érezhetünk. Egy aránylag még fiatal író, amikor a
Nyugat nagyjai pályajuk delelőjén állnak, s rnúvészetük új és új meglepetése
ket sejtet, megfogalmazza azt a gondolatot, hogya század e páratlan kisugar
zású szellemi műhelye tulajdonképpen nem hozott igazán újat, s ő egymaga
próbálja megvalósítani mindazt, amit szerínte a Nyuaat elvesztegetett. A Tanú
több mint száz ívnyi tanulmányában és jegyzetében, kritikájában és naplórész
letében Németh László ablakot nyitott a századra, nemcsak annak irodalmára,
hanem társadalomtudományára, sőt természettudományának átalakulására is. S
miközben a Tanú szigetére húzódó, a Babitscsal való összekülönbözés sebét hor
dozó s azt Ll világba kiáltó írót mindenfelől elárasztották a gúny és a lekicsiny
lés karcolásaival, ő megmutatta, hogya huszadik századot is átfoghatja az em
beri elme, feltéve ha van hozzá tehetsége és becsvágya.

Babits - részben mert ő is lelkében viselte az összetűzés fájdalmát szi-
gorú. kemény és igazságtalan ítéletet mondott a Tanúról. Nem vette észre, hogy
Németh László a maga módján az ő müvét folytatja és! tetőzi be, amikor bá
mulatos maaaslatra emelte fel a magyar tanulmányírást. De míg a Nyugat kö
reiben a tanulmány és az esszé az .irodalorn korlátai közott maradt, Németh
László társadalmi funkciót tulajdonított ennek a műfajnak. Sokszor vetették sze
mére, hogy Ortegát követte, s valóbari eltanulta tőle, hogy egyetlen elme is ké
pes lehet bcfoaadni a tudomány egészét, sőt, talán múltszemléletére is hatott,
de míg oly szívesen és oly hangosan hirdette, hogy "labomtórium"-ba húzódott
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vissza a Tanú írása idején, voltaképpen annak a tudatformálásnak az, egyik
előharcosa lett, mely a harmincas évek közepéri tetőzött a népi írók mozgal
mában az egyik oldalon, s a Szolgá.lat és Irás "tényfeltáró" kísérletében a má
sikon.

Németh László ekkor már túl volt az első nemzedékalapításon, hiszen hogy
a Nyugat "második nemzedék"-ét többé-kevésbé egységesnek látjuk, az főként

az ő érdeme. Mert abban valóban igaza volt, hogy a "nagy nemzedék" írói
voltaképp önálló óriások voltak, korántsem egységes esztétikai és irodalmi el
vekkel, de majdnem mindegyíkük volt annyira jelentős egyéniség, hogy külön
bözőségeiket is egységnek látta az irodalmi közvélemény. Mögöttük azonban 
részben épp az ő nyomasztó nagyságuk hatására "képtelen zűrzavar" támadt.
"A fiatalok közt - írja Németh, László Új nemzedék című tanulmányában,
1931-ben - Ady-, Babíts-, Móricz-, Kassák-ragályok tizedeltck, Szabó Dezső tö
megtemetőket töltött meg. Az előző nemzedék féken, tartott ízlésellentétei fék
telen túlzásokban csaptak ki: az elbúsult fajmagyarok, a pesti franciák, a kol
lektív verselők, a műrímelök, a mindent elolvasók, a faluhoz visszatérők, a neo
katolikusok szektája, mint bomladozó francia négyes párjai komikus összevissza
ságban tévelyegtek egymás körül." Ebben a meglehetősen tarka' zűrzavarban
igyekezett rendet teremteni, amikor kitűnő tanulmányaiban sorra felvázolta nem
zedéktársainak képét, és elkülönítette az akkori fiatalok "két hullámát". Talán
már ekkor r is későbbi társadalmi érdeklődése, az aktuális problémák iránt való
figyelme ösztönözte, nem véletlen ugyanis, hogy azokról rajzolta a legérzéke
nyebb, legtalálóbb képet, akik a maguk módján ugyancsak "az ellentmondások
egyensúlyaít" igyekeztek megteremteni. Hiszen maga Németh László is, aki sze
mélyes sorsában állandóan a végletek között hányódott, és regényeiben szinte
poláris ellentétpárokat állított fel, egész tevékenységével a harmóniát és az
egyensúlyt igyekezett szolgální.

Ekkor, sokágú tanulmányainak tapasztalatait összegezve, fogalmazta meg "a
minőség forradalma" elvét. "Minőségen akkor azt a ragyogó, nyugtalan éterláng
szerű szellemi elemet' értettem - írja Negyven év című tájékoztatójában -,
mely a görög és a nyugati cívílizációt a többitől elválasztja; ennek a szabad
ságával, vállalkozó kedvével akartam a mi lomhább szocialtzrnusunkat beoltani.
Ezt az ősszekapcsolást. mint legtermészetesebb kohótól, kezdetben aNyugattól
vártam; majd az irredentizmussal szembefordulva Duna-Európa programjává tet
tem, kis népei közt a barátság szükségét négy nyelv s irodalom tanulásával és
tanulmányozásával bizonyítva; végül a megpezsdült magyarországi reformmoz
galrnat próbáltam az új, huszadik századi .minőségi szocializrnus' porondjává
avatni." Elsősorban ez a kor szívverésére figyelő tapintás, a legfontosabb kér
désekre összpontosító figyelem választja el Németh Lászlót a görög szellem többi
Ieltámasztójától, s ha kis időre a szigetí utasok közé került is, valójában míndig
a maga sajkáját hajtotta előre s mindíg a partközelben.

A "minőségi-szocializmus" némethlászlói elgondolása inkább utópia. De az
utópiák mindig megtermékenyítile a maguk módján a történeti fejlődést, az utó
pisták pedig újra és újra példát mutatnak a gondolkodás és a következtetések
bátorságára. Németh László úgy vélte, hogya történelem nagy igazságtalansá
gait, az egyenlőtlenséget nem az "elosztás forradalmával" kell gyógyítani, ha
nem az egyén forradalmasodásával. Az igazi egyéniséget ugyanis - legalábbis
így képzelte - nem temetheti maga alá a kapitalista termelés és a kor jel!em
ző irányzata, az elidegenedés. A tehetség mindíg függetleníteni tudja magát, s
a hagyománnyal felvértezve kora megmentőjévé válhat. Ezek azok a "lappangó
jobbak", akik majdan megalkotják a maguk "sziget-köztársaságát", ahol szaba
don virágozhat az egyéniség, s amelynek csodálatos eredményei újra meg új
ra arra ösztönzik a "visszamaradottak jobbjait", hogy meginduljanak utánuk.
Az egyéniséget hitte a történelem kovászának, az -utópiát pedig sorsformáló té
nyezőnek.

Maga a történelem azonban nem alkalmazkodott ehhez a modellhez. A Vil
lámfénynél orvosa még heroikus gesztussal szakít környezetével, s elindul a vi
lágba, hogya szegények orvosa lehessen, a Cseresnyés-ben azonban már-már
végérvényesen tragikus az összeomlás, s a cselekmény egyik mozgatója, a rossz
princípiumának hordozója az a "hitlerizmushoz húzó növénytudós", aki végül az
álmok és ideák összeomlásának okozója lesz. Nem véletlen, hogy az Utolsó kí-
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sérlet hatalmas regényfolyama végül töredékben maradt, s épp annál a résznél
szakadt meg, ahol összeverődött volna az az "elit", mely az írói terv szerint
megszervezte és életben tartotta volna a Magyar Intézetet. Ez a képzeletbeli in
tézmény, a közép-európai humanizmus szellemi erjesztője, a regényben sem
jutott a. megvalósulásig, mint ahogy nem valósult meg a gyakorlatban Fülep
Lajosélc és Illyés Gyuláék hasonló kezdeménye sem néhányesztendővel később.

Mi maradt meg végül is Németh László szép utópiájából? Talán míndenek
előtt a kísérletező szellem bátorságának járó csodálat, s az alkotó szellem tisz
teletének eszménye. Elgondolásain katonacsizmában lépett át a történelem, a
"kert-Magyarország" hamarosan a háború színtere lett, ám Németh László ekkori
leckéjét, elsősorban ennek a múlt megismerésére és méltó értékelésére figyelmez
tető fejezeteit feltétlenül meg kell őriznie 'a nemzeti tudatnak. A Kisebbségben.
nyilvánvalóan teljesen elhibázott iránymutatás lett volna, ha magában marad.
De ott áll mollette például az a Széchenyi tanulmány, melyben a századdal ko
rábbi nagy álmodóról oly érzékletes, hiteles portrét rajzolt Németh László. S ott
maga a "szerep", melyet ekkor vállalt. Hálátlan szerep volt ez, hiszen megje
lenítője akkor hirdette, hogy az értelmiség jövőalakító tényező lesz, amikor a
németek végső bukását szinte biztosra vevő közhangulat annak elsüllyedésével
és pusztulásával számolt. Talán ennek a gondolatnak is része volt abban, hogy
a felszabadulás után hosszú évekre neki is hallgatnia kellett, s hogy odakény
szerült a fordítás "gályapadjára". Persze az olyan intenzív, nyugtalan szellem,
mint az övé, még ilyen körűlmények között is megtalálta azokat a lehetősége

ket és adottságokat, melyek végül Iaboratóríumot vontak köréje, amelyben ro
botmunkát végezve is kísérleteit végezhétte.

"Az új világba mint munkanélkülí mentem át" - írja egy helyütt, S egy
befejezetlen kézirat töredékével. egy regény harmadrészével, melyet annak ide
jén folytatásokban közölt Móricz Zsigmond a Kelet Népében. E töredék már
első folytatásainak megjelenése idején is az Iszony címet viselte, s belőle nőtt

ki a huszadik századi magyar próza egyik legkitűnőbb darabja, melyet Németh
László nagy magaslatokban járó életművében a Gyász mellé helyezhetünk. Ká
rász Nellí egy tömbből faragott alakja, magányra termett lelkisége aligha szü
letett volna meg az írói műhelyben, ha benne magában is nem munkálnak szél
sőséges indulatok (melyeket oly hitelesen ábrázol a Sámson című verses dráma
ugyanezekből az évekből), iszonyatos kétségek, s ha legszemélyesebb sorsát és
pályáját nem fenyegették volna az elhallgatás démonai. Kárász Nem tragikus
kiteljesedésében is beleszövődik az írói sors, mely királyságot igyekezett ugyan
kikovácsolní az óraadás szűkös lehetőségeiből (ahogya magyar pedagógiai iro
dalomnak egyik ritka remeke lett ez a "királyság"), de éreznie kellett, hogy bi
rodalmának szűk határai vannak,. amelyek között hősének hatalmas akarata és
mindig Ielfelé vágyó szelleme nélkül reményét vesztette volna.

Az Iszony Németh László személyes vallomása, egyéni, akkor tragikus ár
nyak alatt tájékozódó sorsának kivetülése, s ugyanakkor a felszabadulás utáni
prózairodalom kivételes teljesítménye. Amikor a meginduló lapokban az írók hall
gatásának okairól folyt polémia, amikor a Magyarok türelmetlen tanulmányíró
ja a remekműveket sürgette, a fővárostól messze húzódó Németh László remek
kel felelt a kihívásra.

Jellemző a mű születésének vajúdó korára, hogy a regényt nem is egy kri
tikus komoly ellenérzéssel. fenntartásokkal fogadta, úgy érezve, hogy Kárász
Nelli és Takaró Sándor sorsára az író voltaképp a múlt nosztalgikus megidézé
sét szőtte. Németh László persze itt is a múltból indul ki - mint ahogy regé
nyeinek legjava, még azok ís, melyek látszólag önéletrajzi vallomások - míndig
mozgósítja az emberi tudat mélyén elraktározott emlékeket, s felhasználja a
modern prózának míndazokat az eredményeit, melyeket oly tökéletesen szinte
tízál Proust hatalmas regényfolyama, Az eltűnt idő nyomában. Am ő sosem
elégszik meg az emlékek felidézte tartománnyal. Számára a realitás, az élet me
leg árama a legizgalmasabb, s elsősorban épp azáltal válhatott prózánk egyik
legnagyobb alakjává. hogy a realitást beoltotta az emlékek és asszociácíók buja
szövedékével, s a kettő szintéziséből olyan epíkát teremtett, mely furcsa módon
egyszerre készülődött Krúdynál és Móricznál : hiszen az egyiknél újra és újra
rabul ejt az álmok varázsa s az a nosztalgikus csellóhang. mely senki másnál
nem zendül meg ilyen következetes hitellel; a másiknál pedig magával ragad
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az élet forró valósága, az alakok vérbő jellemzése. Németh László mindkette
jüket mesterének érezhette, de nem verte béklyóba tanítványi alázata, hanem
olyan összegzésre csábította, melyriek épp az Iszony lett a legjobb példája. Aki
azt hinné, hogy a regény elején megütött nosztalgikus hang - mert ilyen is
van, mint arra Sőtér István figyelmeztetett a mű megjelenése idején írt remek,
azóta is alapvető kritikájában - a múltba révedő vagy oda menekvő író val
lomása: azt meggyőzhetik ellenkezőjéről a regény befejező szavai, melyekben
Kárász Nellí ajkára a maga legszemélyesebb hitvallását adja a író, amikor az
asszonnyal így fogalmaztatja meg lánya iránt érzett érzelmeit: "Egy darab rám
bízott, szegény emberiség"; Mert aki távol az események központj ától, az óra
adók kicsiny trónjára ültetve még míndig az emberiség perspektíváját érzi a
magáénak, az nagyon is nyitott szívvel és nagyon is tudatosan a jelent vállalta.
Épp ezt a gesztust nem érzékelte a regényben Lukács György. Miután a többi
között annak a vélekedésének adott kifejezést, hogya regény világa teljesen "pri
vatizálódott", azaz hőseinek osztályrésze a magány és a társtalanság, így foly
tatta: "Mit jelent tehát ez a regény, mint Németh László első jelentékeny műve

a felszabadulás óta? A hallgatás új fajtáját... Azt mondja: ma, vagyis az új
demokrácia körülményei között c s a k ilyenről lehet szabadon beszélni. így az
egész regény, mint a Válasz irodalmi produkciójának eddigi csúcspontja, néma
tiltakozás az új demokrácia ellen". Részben talán épp ez ellen a vád ellen til
takozott az író, amikor egyik akkori előadásában a többi közott ezeket mondta :
"Az igazi írót és a haladást nem kell félteni egymástól".

Az alapképlétet ismerjük a Gyászból. Megint a már említett zárt szophok
lészí tragédiákhoz tér vissza Németh László, s ez a tragédia abban teljesedik
be, hogy Kárász Nelli, akinek alakjában alighanem a "jót" akarta ábrázolni
az író - (míg férje lenne a "rossz" princípiumának megtestesítője) s aki olyan
kérlelhetetlenül gyűlölte Sanyit, végül a maga módján kénytelen megbocsájtani.
és lányában megbékél férje emlékével. Ebben a regénytípusban - mint Szo
phoklész drámáiban is- a tragédia eleve adott és a hősök sorsa vádtoztathatat
lan. A végzet eljegyzettj ei, si hiába védekeznek, hiába igyekeznek menekülni,
sorsuk rnindig utoléri őket. Ilyen eleve elrendelt végzetet hordozott a Gyász is,
s ez az Iszony világának meghatározója js. A megbocsájtás lírai felhangja azon
ban azt jelzi, hogy Németh László nem statikusan, végérvényesen értelmezi a
"görög eszményt", hanem szüntelen mozgásban, változásban, s e változás végpont
jában a legnemesebb emberi érzelmek diadalát is érzékeltetni akarja. Az Iszony
tragikus cselekményének végpontjában is ezért fénylenek fel azok az igazi em
beri értékek, melyeknek szolgálatáért Németh Lászlónál kevesen tettek többet
huszadik századi irodalmunkban. "Irodalmi formák között a tudatos szintézise
míndannak - írja a műről Sarkadi Imre -, amit az emberi szellem eddigi fel
fedezései jelentettek, s leszámolás azzal, hogy a világot provinciálisan csak eb
ből vagy csak abból az ablakból lehet nézni."

Hogy mennyire az azonosulás szándéka vezette Németh Lászlót ezekben az
években, azt az ugyanekkor írt Égető Eszter igazolja leginkább. "A regény té
mája rég bujkált bennem - írja -, s az utóbbi időben mind keservesebb,
mondhatni világméretű tapasztalatommá vált: az Éden ott van az ember előtt,

látszólag egy hajszál választja el tőle, de épp ez a hajszál az, amit nem lép
het át, mert ez az emberi természet, vagy ahogy akkor nevezni kezdtem: az
őrültség." Égető Eszter sorsába belerajzolja a század magyar történelmi tapasz
talatait, és egy kicsit belerajzolja magamagát is, noha - mirit erre a regény
mindegyík méltatója rámutatott, s az író is elismerte Negyven év című össze
foglahisában - a regénybeli Méhes Zoltánt szánta saját alteregójának. "A hős

nővel szemben, aki a lélek, a megértés szerepét kapta, ő lett az intellektus ...",
s így ái:lt elő az a már-már paradox jelenség, hogy az Égető Eszterben Németh
László kétféleképp is megrajzolta törekvéseit, kétféle alakot is teremtett eszmél
hordozására, Méhes Zoltánét, de a főhősét is, akinek áldozatos élete éSI őnát
adása az Ő sorsvállalásának példája. S hogy ennek végül mégsem ez lett az
akusztikája, annak csak az a magyarázata, hogy az Égető Eszter kiadására évek
kel megírása után kerülhetett sor, si az író, aki alázatos főhajtással ismét vál
lalta volna a szolgálat szerepét, előbb a fordítás munkájára kényszerült, majd
a szorítás kis enyhüléte idején lávaként szakadtak fel belőle régóta, titkon me
lengetett tervei, melyek a drámaban találták meg adekvát formájukat. Amint
az Ú jabb drámák önértékelésében írja: "Drámaíróvá engem életem (vélt vagy
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valódi) elakadása tett; az az eltérés, mely a helyzet és eszmék diktálta életvitel
s valóságos életkörülményeim közt támadt; s azt színre víve, az értelmiség job
bik részének bűntudatát s a fennálló viszonyok elleni tiltakozást szélaltattam
meg."

Amikor dramaturgiai alapelveit fejtegeti, mindíg hangsúlyozza, hogy a drá
ma személyes műfaj, mely nem tűri a hideg objektivitást, s valóban: a. Németh
drámák mindig úgy alakulnak, ahogy az író személyes sorsának konfliktusai bo
nyol ítják őket. A legtöbb dráma majdnem kivétel nélkül ott készülődik egy-egy
prózai műben vagyesszében. A Nagy család mintha az Égető Eszter problematí
káját bontaná ki, az Eklézsia meg1cövetés szálát majd a Két Bólyaiban metszí
el végérvényesen, és sorolni lehetne még a" példákat.

A kényszerű hallgatás éveiben először a Galilei terve fogalmazódott meg
benne. Ennek Iegaktuálísabb, személyes elemeiről részletesen ír a Negyven év
ben. Annál izgalmasabb nyomon követni a műben, ahogy az író újra és újra
megkíséreli kifejezni benne az értelmiség századunkbelinagy kétségeit. Galilei
a kis igazságokhoz menekül, a nagy igazságot azonban kénytelen megtagadni.
F~s itt a "kénytelen" szóra veti a hangsúlyt Németh László. Végzete elkerülhe
tetlen, mert egy alapjában véve elidegenedett gépezet tagja ő is, s nem tud me
nekülni. De az író mégis megbocsátja, hogy megtagadta a nagy igazságot, mert
hite szerint a művel, az alkotással és az élet vállalásával - legyen ennek akár
súlyos ára - nagyobb haszna lesz az emberiségnek, mintha a halált választja.
(Ez a Petőfi Mezőberényben egyik sokat vitatott tanulsága.) Ez az előre elren
delés, szinte végletes kiszolgáltatottság, a sors kerekeinek jól hallható zakatolá
sa hosszú ideig jellemzője drámáinak, melyekben nemcsak általános kérdésekre
keresi a választ, s nemcsak a kor európai drámájának magyar párját teremti
meg, hanem a maga közérzetének felnagyított, néha túldimenzionált rajzát is
adja.

Az Aruló ezt a problematikát még tetézi azzal a kérdéssel, miképp élheti
végig az ember egész életét, ha hite szerint jól szolgált egy ügyet, mégsem tud
ja magáról lemosni a hűtlenség és a becstelenség vádját. Németh László "szol
gálatát" is újra meg újra az árulás vádjával illették. (Sok egyéb mellett em
lékezzünk csak Az utazás körül magasra csapott vítákra.) Nyilvánvaló, hogy
Görgey alakjában és tépett lelkiségében a maga zaklatott tépelődéseit akarta
ábrázolni. A lélek e tragikus hasadását csak fokozta, hogy ekkoriban kellett ko
molyan számot vetnie egyre súlyosbodó betegségével. mely ezentúl míndíg be
árnyékolta életét, bármily sokszor és bármilyen sok változatban igyekezett is
kiírni magából. A szakkönyvek, melyekben betegsége leírását tanulmányozta,
nem sok jóval kecsegtették. Ettől kezdve állandóan fokozódott benne az a tu
dat, hogy a halál eljegyzettje, s mindegyík művét azzal az érzéssel írta, hogy
csupán kis haladékot sikerült kicsikarnia. De azokban a súlytalan órákban, he
tekben ls, arnikor gyógyulni érezte magát, elszántan dolgozott, s lassan egy új
színtézís terve sejlett fel képzeletében. Ezt az összegzést a zene sugallta. Amint
Vekerdi László igen jó könyvében (a Szépírodalmí Könyvkiadó Arcok éSI vallo
mások sorozatában) olvashatjuk, elsősorban a .barokk és Bartók kötötték le ér
deklődését, s e két korszak közé hidat vel'vejutotf arra a nagy felismerésre,
hogy a zenei aranykor voltaképp egy analitikus folyamat eredménye. Bartók
ban pedig (itt megint feltűnik a XIX. századot oly mereven elutasító Ontega
árnya) a civilizáció zárt formái ellen küzdő, a hanyatló művészetből más ég
tájak felé tájékozódó héroszt ünnepelte. "A népiség - írja -: az Európa alattí
geológia, az emberi lélek elfeledt, civilizációnkból kihagyott mélységeinek a fel
kutatása. bevonása. A kontrapunkt: a helyreállítani próbált nedvkeringés az eu
rópai feilődés törzse. s azon át a távoli gyökerek felé." (Megint érdemes itt
megcsodálni felfedező kedvét és azt a bátorságot, ahogy ezeket a sokat emle
getett zenei fogalmakat a maga antropológiai rendszerébe építette.) Az analízis
unvanís Németh László ekkori gondolatvilága szerínt nagy eredményeket ho
zott. és a civilizáció egyik bölcsője lett. de ,.a lélek elsősorban méaíscsak kife
jezni. s nem C"lemezni akaria mavát. Nem arra kíváncsi, miből áll, hanem hogy
mi, s még inkább, hogy mi legyen".

A lélek önmegismerésének legjobb ösztönzőie a művészet, amely kitermel
heti. azt az embereszményt. mely korunkban meatestesítheti - az individuum
mal szemben - a vi'lágpolvár eszményét. A megújuló világnak macába kell
ölelnie a régi kultúrák eredményeit, s helyre kell állítania azt az egészséges
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"nedvkeringést", mely Bartók művészetét jellemzi. Csak így "kristályosodhatnak
ki" azok "a kozrníkus és társadalmi törvények", melyek az ellentmondások1ml
és önellentmondásokkal teli, vívódó és felzaklatott kort mesnyugtathatíák.

E tanulmányírói korszakában - mint arra ugyancsak Vekerdi László figyel
meztet - Németh László voltaképp a Tanút támasztotta fel ismét. De míg a
korábbi fOlyóirat felkavarta a magyar szellemi életet, s bár vitákat, ellenkezé
seket sőt vádakat szült, végeredményben a közgondolkodás egyik serkentője lett,
a Megmentett gondolatok már jóval kevesebb figyelmet keltett. Pedig ezekben
a tanulmányokban a remény filozófiáját tágitja s igyekszik egyetemesen hasz
nálhatóvá tenni az író. Olyan korszakban, amikor a kor nyugati filozófiájába
betört az abszolút nihil, amikor rendkívüli hatású elméletek születnek a civili
záció végső válságáról és kímerüléséről, Németh László ismét a jövőbe irányítja
csápjaít, s egy alkotó világ körvonalait vázolja fel. E korszakának - mely ta
nításban és tanulságban is az egyik leggazdagabb - az Apáczai című dráma
vetett véget. De az .az elszánt következetesség, mellyel a dráma hőse eszményeit
védi, jelzi. hogy Németh László sem mondott le végérvényesen a nemzetneve
lés lehetőségéről. " ... búcsú a pedagógiától - írja A drámák elé című tájékoz
tatóban Apáczairól -, de új s új dobütése annak a makacsságnak is, mely
Apáczai idealízmusát szinte még a halálos ágyán is új, s a kudarc arányában
növő vállalkozásokra ösztökélte." Ez egyben a legteljesebb és leghitelesebb ön
vallomás is: maga az író érezte úgy, miközben újra meg újra karjára csatolta
vérnyomásmérőjét, s vizes törölközőbe abroncsozta szétpattanni készülő halánté-:
kát, hogy halálos ágyára kényszerült, de ő is, miképp Apáczai új és új terveket
malengetett zaklatott képzeletében. Rövid időre kórházba is került; Kodolányi
János írja le a Visszapillantó tükör-ben, hogyan látogatták egymást, s hogyan
mérte Németh László a maga vérnyomását. Sajkódra, új azilumába, félig gyó
gyultan, s egy nagy történeti szintézis tervével érkezett.

Ez a történeti színtézis nem nyert befejezésrt, de megfigyelhetni, hogy a
drámaíró Németh László érdeklődése mint fordul ekkoriban a nagy színtézís-te
remtök felé, mintha így, ebben a közvetett formában akarta volna elmondani
ilyen irányú gondolatait. 1960 után írt drámáiban kivétel nélkül feltűnik vagy
egy nagy, teremtő és vívódó egyéniség, vagy pedig ismét izgalmat, belső fe
szültséget kölcsönöz a drámai helyzetnek az utópia, a kísérletező Németh Lász
lónak e visszatérő, kedves gondolkodási "módszere". A történelem eszközei cí
mű nagyon fontos tanulmányából énthetjük meg, miért taszította érdeklődése

két, látszólag oly ellentétes alak felé, mint az angol puritán Cromwell, és Gandhi.
"Az "ilyen emberek élete kikerülhetetilenül felveti a kérdést - írja egy másik
összefoglalásban -, hogya sikeres történeti eszközök megválasztása összefér-e
magas erkölcsi igénnyel, vagy a politika csakugyan külön szabályú tudomány,
ahogy Machiavelli tanította, amelyben még a nagy cél szolgálatában is célra
vivő eszközöket. kell használni. Cromwell és Gandhi kétféle válasz erre a kér
désre. Cromwell úgy 'érezte, nem engedheti, hogy Isten ügye elbukjék a földön,
s használta a célravezető eszközöket. Gandhi a szatíagrahában az erkölcsi igényt
s a politikai eredményességet egy módszerbe kapcsolta... Mínd a ketten más
képp buktak el: Cromwell sikert sikerre halmozva, önmagábars; ... Gandhi meg
őrizte lelkét s összhangját azzal, amit Istennek nevezett; módszeréről, a szatíag
ruháról derült ki, hogy puszta passzív rezisztencia, India, ha felszabadult ís,
kettészakadt, s Gandhi épp a győzelem perceiben az emberi természet vadságát
látta hazáján elszabadulni". Azt jelentené ez, hogy mindkét út járhatatlan?
..A mi feladatunk - olvassuk a feleletet Az ószövetség olvasása közben, című,

a Megmentett gondolatok sorozatba tartozó tanulmányban - ... hogy a világ
nyers erőinek a szelídség és a belátás zablátt szájába vessük."

Ez egyben azt is jelenti, hogy Németh László, aki korábbi írásaiban any
nyira bízott a szellem és a jó végső győzelmében és harmóniájában, ezentúl
legalább ily fontosnak tartja a tettet, mely míndenképp legyőzheti "a renddé
dermedt kegyetlenséget". Ekkortól lép világába, mely korábban a görög sorstra
gédiák változatlanságát sugallta, a tevékenység fogalma, mely az eszményeket
- a korábban általa statikusari értelmezett adottságokat - új fénybe emelheti.
így válik például a "tevékeny részvét" regényévé az Irgalom, lezárása. Németh
László regényírói pályájának, s feloldása annak a tragikus kíetlenségnek, melyet
a Gutisz és az Iszony oly tökéletesen és végérvényesen fogalmazott meg. A re
gény felejthetetlenül szép és poétikus zárójelenetében Feri, átengedve magát Ág-
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nes biztatásának és vigyázó szeretetének, hibás lábával futni kezd. S Agnes "úgy
érezte, mintha nem is csak Ferit, de... a nagy emberiséget húzta volna mellé
re - a sánta emberiséget, amelynek hitet kell adni, hogy futni tud, s a lábá
ra is vigyázni közben, hogy sántaságába bele ne gabalyodjék",

Ez a csodálatos vallomás: e bámulatosan izgalmas pálya végső tanulsága.
A következő évek .....:. egészen a halál pillanatáig - még új és új műveket dob
tak az érdeklődés homlokterébe, a szándék azonban valamennyiben közös: az
író hitet akar adni a "sánta emberiség"-nek és sokágú művészetének újabb
darabjaival akarta emelni a "szellemi életszínvonal"-at. Valóban "a legnagyob
bat cselekedte - mint Czine Míhály írja nekrológjában -: Templomot álmo
dott. Templomot épített. Amelyre a szétszóródottságböl is érdemes hazatekinteni.
Amelyet érdemes továbbépíteni. Sírjából is Reményt üzen."

A Vi gi l i a BESZÉLGETÉSE

NÉ~IETH LÁSZLÓVAL

Ez a beszélgetés több részletben, kü
lönböző alkalmakkor folyt le. Németh
László kérése volt, hogy életében le
hetőleg ne j,elenjék meg. A találko
zások helyszíne mindig ugyanaz: Saj
kód.

AZ ELSO •••

Fáradtan közeledik a szőZősor men
tén. Mint aki mögött hosszú-hosszú
utazások állnak, de különösen az utol
só, az. viselte volna meg igazán. Ar
cán szomorúság. Úgy látszik, rosszkor
érkeztem.

- Nem, nem - nyugtat meg. 
Hozzám mindig jönnek. A legkülönfé
lébb emberek. Mindenki előtt nyitva
a kapum, A magam sorsa aggaszt. Né
hány napja csak, hogy ismét dolgozni
tudok. Az egészségem nem a legjobb.
Az utóbbi két-három hónap nagyon
kimerített ...

KiüZünk a verandára, szemben a
kerttel. Mellettünk járókában az uno
kája gőgicsél. Amint rá-rápillant, fel
derül az arca. A felesége közénk ül,
zöldbabot pucol az ebédhez.

- Túl sokat vállal. Nemrég fejezte
be Semmelweis-drámáját, vele egyidő

ben könyvet fordított, emeldett ezer ol
dalnyi kefelenyomatot javított át mű-:

veinek most készülő összkiadásából,
közben levelekre válaszolt, meghívá
soknak tett eleget. Persze, ennek a
megfeszített munkának ára van ...

- Nem maradhat semmi elmoridat
Ianul , .. Minden érdemes gondolatun
kat az utódainkra kell hagyni. Az ő

dolguk aztán, hogy mit használnak fel
belőle. De el kell mondani, a saját
fájdalmaink árán is.

Pilinszkyről, Rónay Györgyről kér
dez.

\- Fájdalmasan érintett Rónay bírá
lata a Kísérletező emberről. Szemem
re vetette, hogy túlságosan is önma
gammal vagyok elfoglalva, az olvasót
egyáltalán nem érdekli a hipertóniám,
az agykéreg-betegségem, hanem kizá
rólag a mű, amit eiléje teszek. Ahe
lyett, hogyabetegségembe menekül
nék, inkább a fiatal .írókat buzdítsam,
neveljem, akiknek nagy szükségük van
eligazításra, emberi szóra. Mintha Dosz
tojevszkijnek Iőlhánytorgatná az epi
lepszíáját, József Attilának a szkizof
réniát, Camus-nek a homoszexuaíitást,
Én ezt Rónay súlyos tévedésének tar
tom és közismert szangviníkusságá
val magyarázom. Ö jól tudta, hová
kell ütni. Ismeri érzékenységemet. Az
érzékenyeket sérti, a nálánál erősebb

beknek hódol. Hogy túlzok? Maga sze
rint félreértem ? Nézze, ha nem Rónay
mondta volna! Ö ma az esszében ver
hetetlen, az élvonalat szinte egyedül
jelenti. (Később, egy másik alkalom
mal elmesélte, hogy találkoztak ~gy
mással Bohuniczky Szeii temetésén. Ró
nay odajött hozzá és megkérdezte tő

le, haragszík-e még? Németh László
tiltakozott: - Nem, nem; dehogy. Az
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ember már régen megbocsájtott, csak
az iro keményítette meg a szívét, De
most, ennél a friss, közös baráti sír
hantnál. az író sem tud többé nehez
telní.)

- Pilinszky olyan nekem, mintha
egy kicsit a testvérem volna. O még
mindig abban az elragadtatott világ
ban él, amit én korom előrehaladtá

val magam mögött hagytam. Rajongá
sa Simone Weil iránt az én ifjúkori
Isten-ringatózásaimra emlékeztet. Ar
ra, amikor a kora-keresztény írókért
lelkesedtem, VII. Gergely volt a tör
ténelmi példaképem és Ortega y Gas
set gondolataiba fogództam, Kiváncsi
vagyok, nála meddig tart ez a mísz
tikus periódus. Engem hosszabb idő

óta főként az érdekel, hogy a vallást
tápláló lelkierők mint építhetnek föl
a vallás híedelrneí nélkül a régi szen
tekével versenyző életeit, tehát annak
a módja, ahogy az ember emberi for
májához ragaszkodva megteremti ma
gában és környezetében az oly sokszor
meaénekett isteni lényeget. Pilinszky
nek az Új Emberben megjelenő lírai
jegyzetei valósáeos gyöngyszemek : a
meditációnak olyan modern megfelelői.

amik úiabb gonnolatokhoz vezetik el
az embert és belső dolvaínk gondozá
sára insníráliák. Folyton biztatom,
hogy rendezze egyszer kötetbe őket.

- Persze, abban magának igaza van,
hogy hit nélkül nem lehet élni. Talán
ez különböztet meg bennünket legin
kább az állati léttől. Hit kell a mun
kához, hogy tisztességesen végezzük,
hit kell ahhoz, hogy az egyik -ember
elviselje a másikat, kibírja a világot,
amely időtlen idők óta termi az áru
lást, a háborút, a képmutatást, Csak
az a kérdés, miféle hit az? A katoli
kusok nyilván azt vallják, hogy csak
az ő hitük az egyedül üdvös. Amikor
én hitről beszélek, nundenfajta meg
győződést, életfelfogást és viszonyt ég
ve tartó, lelkesítő érzésről. érzelem
tartalékról szólok, amely tetteinket fű

ti. A nem keresztény, a szocialista
vagy .a kommunista éppúgy hisz az
életben, a cselekedeteiben, mint a hi
vő keresztény, természetesen más és
más alapon, más és más kiindulásból.
Minden hitet tisztelni kell. mert hinni
csak emberi lény képes. S ne feled
jük, hogy bár hitünk különböző, a
gyöngeségeink nagyon hasondítanak
egymáshoz. 'Tönkretesszük, mezesszük
egymást. mint őseink a mammutot, s
előtte vagy utána bocsánatot kérünk,
de mindig meg is magyarázzuk elve-
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temültségeinket, Hiába "nagy az em
ber", úgy látszik, "szertelensége" vál
tozatlan marad.

- Miért is van az - veti közbe a
felesége -, hogy az ember életének
egyik szakaszában adósságot csinál, a
másikban pedig ahhoz gyűjt erőt, hogy
Ietörlessze? Törvényszerű ez?

Az író elkomoruJ:
-- Kérdés, jut-e időnk a. tőrtesztes

re? Most temettük el szegény Kodolá
nyit, aki nem bírt mcntegetőzésekbe

bonyolódni, pedig akkor talán jobban
megbecsülték volna. A Móricz csalá
dot is gyász érte a minap... Mi, idő

sebbek lassan már alig maradunk. Ki
folytatja a sort? Lehet, hogy én ...

A pillanatnyí csend nehéz.
- Azt his:zi, félek? A halál pártat

lan igazságtevő, Valamennyien a fog
lyai vagyunk. Ebből a felismerésből
származik az emberi szubjekturn pesz
szímízmusa, amely arra kényszerít
minket, hogy megkíséreljünk hinni a
túlvilágban is. Innét egy transzcendens,
lét feltételezése a hivők tudatában.

A kis unoka felsír a járókában. Kis
kezével könnyeit maszatolja s közben
fel-felkiált, de senki sem érti.

- Látja, hogy tiltakozik az élet? A
fakadás a mulandóság ellen, mert még
nincs tudatában annak, hogy Iétével
mire vállalkozik ...

Újabb vendégek érkeznek. Szeretnék
t'alamí kedveset, megnyugtatót monda
ni búcsúzóul, de csak dadogok, mikor
a kezét nyújtja.

Kikísér a kapuig.
A kapun nincs névtábla.

1969 augusztusa

*
Búcsúzáskor futólag arra kért, hogy

mihelut tartósan hűvösre fordul az
idő, hívjam föl pesti lakásukon, Akkor
talán sikerül megegyeznünk az inter
jú dátumában, s egészségileg, emberi
leg is többet fog tudni vállalni.

A telefon depressziós lvangulatban
érte; igen, igen, emlékszik, qe nincs
türelme hozzá, fáradt, kimerült. Alka
lomadtán írja le neki.

Nem sokkal később jelent meg
nyomtatásban a debreceni költőről, Gu
lyás Pálról tartott emlékbeszéde. Le
velet irtam, nem volta-e kedve a kől

tővel kapcsolatos személyes élményeit
a Vigiliában megörökiteni, s egyúttal



ismét felvetettem az interjú gondola
tát is, közölve a felteendő legfonto
sabb kérdéseket. Ezt a választ kaptam:

Kedves Uram!
Az Alföldben megjelent cikket Gu

lyás Pál halál-évfordulójára írtam s
májusban Debrecenben olvastam fel.
Azóta, júniusban, valami szellemi ka
tasztrófán estem át, amelyik pontosan
nem tudom, mi volt; de azóta nem
tudok írni. Hogy ez megmarad-e, nem
tudom; de tekintve hogy már 5 hónap
óta tart, ha nem is ilyen erővel, azt
hiszem. Ne vegye tehát Ön ellen irá
nyuló támadásnak, hogy kérését eluta
sítottarn ; másokkal ugyanezt teszem,
mert nem is tehetek mást. Pláne
ilyen kérdésekről!

Szerétettel köszönti:
Németh László

Budapest, 1969. november ID-én.

Aztán egyszer, váratlanu.l ő jelent
kezett, hogy ne haragudjak, de na
gyon labilis lelkiállapotban van, az
idegei megviseltek az önmagának dik
tálta munlvatempótól, látogassam meg
a nyáron megint Sajkódon, ha nem
esik nehezemre. A következő években
több ízben is jártam nála. Hol a ház
mögé húzódtunk beszélgetni, hol kiül
tünk a kertbe egy csenevész fa alíg
árnyaló lombsátra alá, hol kisétáltunk
a Balaton-partra.

A nap heve sosem ért bennünket.

A TÖBBI ...

Úgy teszem közzé a továbbiakban
Németh László gondolatait, ahogy sza
vait annak idején lejegyeztem, itt-ott
kiegészítve - kívánságának megfelelő

en - műveinek vonatkozó részletei
vel. Egyébként nem rendszereztem, még
csak nem is csoportosítottam őket.

- Az interjú számomra idegen mű

faj. Sosem kedveltem túlságosan. Bul
vár-jelenségnek tartottam, mert magas
színvonalon még nemigen művelték.

Provokáltak, íntírnpistáskodtak, de nem
férkőztek közel az író belsejéhez, va
lódi magához. Úgy döntöttem azonban,
mégis ráállok erre a, beszélgetésre. 01
va.stam azokat, amiket eddig csinált.
Jó munkák. Maga tulajdonképpen 
nem tudom, mondták-e már, tudatosan
csinálja-e - megújította ezt a haldok
ló műfait, A legnehezebb műfajt, ahol
a szerzőnek nemcsak önmagára, ha
nem a beszélgető társra is figyelnie

kell, sőt alkalmazkodnia kell hozzá.
Magánál nemcsak kérdezz-felelek van,
hanem valami az esszéből, aportréból,
a drámából, helyenként még a novel
lából is. Érződik a drámai véna. Miért
nem ír drámát? Meg aztán gyűlölöm
elismételni azt, amit már megírtam,
ami a műveimben fellelhető. Én min
dent beletettem az írásaimba.

- Hogy mindent érvényesnek tar
tok-e, amit életemben üeírtam? Igen.
Semmit nem vonok vissza. Mindazért,
amit leírtam, megküzdöttem, míndab
ban hittem, életem értelme volt. Las
san építkéztem. A földszintre ráhúztam
az első, a második, majd a többi eme
letet. Nem tudok ma sem kihagyni
egyetlen színtet sem, hiszen -akkor az
épület összedűlne. Vállalom a tévedé
seimet, bár nem érzem őket főbenjá

ró vétkeknek. inkább az emberi elme
fokozatos tágulásával kapcsolatos táíé
kozatlanságok következményeinek.

- A legkockázatosabb dolog kérdez
ni. Okosan kérdezni. Persze a legve
szélyesebb is. Ne feledje, hogy a vá
laszokat előbb-utóbb megbocsátják az
embernek, de a kérdéseit soha. Mert
válaszolni kötelező, viszont kérdezni
- azaz már-már kételkedni is, utána
nézni is az igazságnak, amiérteknek,
szabad vállalkozás, önkéntes kaland.
M'ridig csodáltam a kérdező embert,
aki nem titkolta, hogy gondolkodni
sem rest, hogy önálló következtetések
re készül, de ehhez szüksége van még
kiegészítő és kihangsúlyozható adatok
ra. Ezeket szerzi meg kérdéseivel.
Csak a mélyen elkötelezett emberek
mernek kérdéseket fel tenni, akiknek
fontos a közösség ügye-gondja.

- Az igazi szent a mindennapí élet
embere. Aki megadja magát a jelen
nek. Azaz nincs benne sem törekvés,
sem ragaszkodás; egyik teendöíe nem
fontosabb, mínt a másik; ha ember
baj kerül elé, azt nem kell1 egy más
bajért otthagynia, s mlnthogy magá
nak semmit sem akar, mindenre egy
formán rászentelheti magát.

- Gyermekkoromból nincsenek val
lásos élményeim. A szüleim vallásta
lanok voltak. Anyámtól (s ez elég kü
Iönös egy polgárcsaíládból kikerült
lánynál) semmi olyat sem hallottam,
ami arra vallott, hogy csak tűnődött

is a vallás dolgain; apám fölvilágosí
tásain is áttetszett. hogy a keresztény
séget meghaladott, anakronisztikus do
lognak tartja; mint szibériai fogolynak
a nemzetiségi kérdés rendezésén kívül
a vallás fölszámolása tetszett Lenin
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tanaiban a legjobban. Ady figyelmez
tetett rá, hogy az Istenhez való vi
szony az egyházon kívül egy nagy
embernek is lehet fontos dolga. Vers
ben én is megpróbáltam valami Is
tent csinálni magamnak, meglehetősen

panteista Istent, de természettudomá
nyos iskolám, a körülöttem zajló ke
resztény kurzus megerősített minden
ugrásszerű "elhivés" elleni borsódzá
somban. De a vallási igény erejét sem
mi sem bizonyítja inkább, mínthogy
e Súlyos gondolkozási nyűgöle ellené
re míndig akadnak elsőrendű szelle
mek, akik őseik vallásos életébe va
lahogy mégis átvetík vagy átdolgozzák
magukat. A vallás kérdése komoly
alakban először az Emberi színjáték
írása közben támadt föl bennem. Ez
a regény eredetileg ironikus műnek

készült: egy mai szerit fejlődésétakar

tam követni benne, de úgy, hogy a
"szentség" bizonyos emberi fogyatko
zásoknak, életképtelenségnek, a _ csa
ládban lappangó őrültségnek legyen a
párlata vagy ahogy akkor mondták,
szublimálása, A regény azonban szán
déka ellen fordult. Hősömbe bezárva
föl kellett fedeznem a kérdés másik
oldalát, hogy nemcsak a szeritség bon
takozhat ki kóros lelki talajon, ha
nem hogy a gátlások, a "képtelenség"
is lehet egy magasabbra törő lelkiélet
jele - védőburka szinte. Annak, hogy
volt egyetemi kollégám, a vidéki ku
ruzsló, modellemmé, majd engem is
legyőzö hősömmé válhatott, megvolt.
az oka persze énbennem is" hisz az
irónia nem a vallás, a szeritség ellen
irányult, az túl olcsó lett volna - ha
nem a magamban is fölismert, az
egészség nevében letorkolt hajlam el
len. A mérleg azonban fordítva ütött
ki; képtelen felemet a paradicsommá
lett szőlő-hegyen át az üdvözülesbe ra
gadta, versenytársából, az életbe be
letört kollégájából, belőlem szóval, kö
télre megérett Júdása, lett.

- Vannak vallásos ösztöneink. Ezek
az ösztönök .gondozva, foglalkozItatva
éppúgy megnövesztík, szárnyat adnak
az embernek, mint mondjuk a jól
ápolt, foglalkoztatott szerelmí ösztön,
míg magukra hagyva, álutakra szorít
va, tönkreteszik az életet. A vallások
szerepe az volt, hogy ápolták, az élet
forrásává tették ezeket az ösztönöket.
Azt, amit az egyházak tanítanak, nem
hiszem - szoktam mondani -, de él
nem, meg vagyok győzödve, úgy kell,
mintha míndaz igaz volna. A vallásos
ösztön éppolyan jogos része az életnek,
mínt az evés vagy nemzés ösztöne; az
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általuk diktált erkölcs is igazolódik,
ha életünket ehhez az ösztönhöz iga
zítjuk, ha viszont csak hirdetjük 
ahogyan évszázadok folyamán annyi
szor tapasztalhattuk az egyházak ré
széről - és létünkkel nem példázzuk,
a legdurvább materiahzrnust szolgál
juk és bizonyítjuk: azt a tételt ugyan
is, hogy csak leplezzük vele saját ön
zésünket, cezaromániánkat, lelkünk be
tegségeit, s legkevésbé sem tudunk le
mondani .az anyagban lelt élvezetek
ről. A hivő embernek számolni kell
azzal, hogy ha nem képes emberi mó
don tíszta lenni, nyitott lenni, példa
lenni valamiképp, akkor a hite sem
mit sem ér, puszta képmutatás, va
lójában rejtőző istentagadás.

- Én világéletemben vallásos alap
természetű embernek tudtam magam,
akinek meg kell vívnia saját üdvös
'ségharcát. Amit az ember üdvösség
ösztönének nevezünk, rokona annak,
amit mmt érvényesülési ösztönt írnak
le s méltattak kórtanílag is a pszicho
lógusok. Nemcsak rokonok, de tán
azonosak is; én úgy mondanám, hogy
az érvényesülési ösztön egy elhamar
kodott, tájékozatlan, kellő filozófiai ve
zetés nélkül a másodrendűn kapó, az
ember társadalmi beilleszkedésére irá
nyuló üdvösség-ösztön, amely épp azért
visz bajba, sokszor kóros állapotokba
mert vagy túl sokat ránt magával a~
ember vallásos ösztönéből s kóros
becsvágyat ébreszt, vagy meghasonlik
vele: az ember közérzetével ébred rá
hogy rnilyen haszontalan, amiért küzd:
"Krypto-vaUásos" embereket, úgy hi
szem, épp az érvényesülési ösztön mé
lyén jelentkező s látszólag ellene mű

ködő erők ocsúdtatnak rá a bennük
lappangó vallásos igényre. A vallásnak
nagy ereje, hogy az életet megszen
teltté teszi.

-;- Egyáltalán nem érzem, hogy ön
tudatlan istenfélelmem nélkül olyan
nagyszerű ember lehettem volna ...
Epp azt gondolom, hogy ami lettem,
mégiscsak ennek a testembe ékelt ősz

tökének köszönhetem, mely újra és
újra önmagam színtje fölé lökött. Ké
pességeim szerint igen közepes ember
voltam; testem, ha szívós is nagy le
romlásokra hajló, lelkem teli ván az
életet gátló aggállyal, borsódzással. Kü
lii~.ös, rögtön me~nyilvánuló tehetség,
mint a matematikai, zenei, költői gé
niuszoké, nem volt bennem. Az elem
zés készsége nem párosult a tudóst te
vő kitartással, alapossággal. Ha mégis
nyomot írtam az emberek szívébe,



azért volt, mert ez a bennem élő s
nem-hitt Isten hajtott; ez parancsolta,
hogy a s.érülésekkel nem törődve,mint
futballkapus gyermekkoromban a lab
dára, a szellem veszélyes forgatagaiba
belevessem magam. Ez hajtott, hogy
nehézfejű nemzetem helyett szellem
és világ dolgaiban tájékozódni próbál
jak, jobbjait érdekei irányába kény
szerítsem; ez teremtett valami gyen
geségemmel alig összeférő hősi leve
gőt körülöttem, ez parancsolta, hogy
kapcsolataimat halálosan komolyan ve
gyem, keserű mérgüket kiszívjam: ez
halmozta fel bennem azt a fájó ta
pasztalatot, amely életembe egy-egy
fenséges percet, művembe egy-egy ké
pességeimet felülmúló oldalt iktatott.

- Hogy pontosabban fogalmazzak:
az én hitem transzcendens hit Isten
nélkül, úgy hiszek a vallásban, hogy
a végkövetkeztetéseit neglígálom, Tu
lajdonképpen eleven hit ez, Istent
úgy zárja ki, hogy mínden tanítását
visszafogadja. Olyan lélekkel veszek
részt a világban, amelyik azt várja,
hogy az Isten jelenléte nélkül meg
termékenyítse.

-,.. Nem véletlen jelenség, hogy ná
lunk az író mindig közéleti ember is.
Itt nagyon ritkán születtek jó politi
kusok, demagógok annál többen. De
akik a nép szavára érzékenyen rea
gáltak volna, alig. Most valahogy más
a helyzet. Fent jobban tudják, mít
akar a nép, mint lejjebb vagy lent. Az
a furcsa, hogy amit fent akarnak, azt
lejjebb már akadályozzák kis és nagy
bűrokráciák, Erre szekták mondani,
hogy "a végrehajtásnál vannak a prob
lémák". Én azt mondom, a butaság
nál, a rnűveletlenségnél, az emberi
szűklátókörűségnél kereshető az igazi
ok. Mert hogyan védje meg az igazát
az ember olyanokkal szemben, akik
nem értik a problémáit, az emberi
ügyet ideológiaként kezelik, rosszul. ér
telmezett politikából kiváltságokat te
nyésztenek ki· és kallódni hagyják az
értelmes főket esetleg csaki azért, mert
valamiben másként hisznek, más fogé
konysággal, Rólam még az 1964-es ki
adású Filozófiai Kislexikon is azt ír
ta, hogy "a magyar múlt nagyjait a
.híg magyarság' és .mélymagyarság'
impresszionisztikus kategóriái szerint
szembeál1ítva tárgyalta, sajátos nacio
nalizmust hirdetve, amely a faj fogal
mát erkölcsi értelemben fogta fel. Tár
sadalmi programjában (melynek esz
köze volt az 1932-1936 között az ál
tala írt Tanú címú lap) élesen tá-

madta a soviniszta kalandorpolitikát,
a kapitalizmussal és a szocíalízrnussal
szemben azonban romantikus-utópiszti
kus harmadik utat hirdetett, mely sze
rint a mínőségí munkát végző kister
melők társadalmát kell megteremteni,
s ez vezet el az osztály nélküli tár
sadalomba, 1935 után kiábrándult il
lúzióiból. A népi írók mozgalmának po
larizációjakor mind a [obb-, mind a
balszárnytól távol tartotta magát, s
bár maga szembehelyezkedett a fasiz
mussal, az antifasiszta erők összefo
gását gátló álláspontot foglalt el. A
felszabadulás után visszavonult a köz
élettől. Az 1949-1954 közötti hibás
irodalompolitika hallgatásra ítélte, azó
ta fokozatosan ismét elfoglalta helyét
az irodalmi életben." Nekem ez vala
hogy a kívülálló okoskodásának tűnt,

annak a sarkítása, aki az írót magát
nem ismeri, aki az író belső küzdel
meit, gondolkodását, cselekedeteinek ru
góit tulajdonképpen nem veszi észre.

- Nagyon meglepett a német olva
sóközönség érzékenysége, amellyel írá
saimat fogadta. Külföldön megjelent
műveimnek legkedvezőbb visszhangja
Nyugat-Németországban volt, ott is ad
ták ki a legtöbbet. 1960 és 70 között
négy regényem, történelmi drámáim
nak egy kötete, valamint az 1940~ben

írt A minőség forradalma címú tanul
mánygyüjteményem jelent meg. Furcsa
mód más idegen nyelven nem talál
koztam ilyen fokú megértéssel és mél
tánylással.

- A vallásban a vallásos élmény a,
fontos, az élményt körüldadogó nomen
klatúra csak másodlagos, Ennek elle
nére is jobban szeretem azt a vallá
sosságot, amely teológus is, mint amely
nem az. A teológia az agy küzdelme
az Istennel. A gondolat bele akar te
kinteni abba, amit az érzés érzett, s
ez neki, a számontartónak, nemcsak
joga, de kötelessége. Az elgondolhatat
lanon vergődő gondolkodás, ha nem is
teljesebb kegyelem, de teljesebb em
berség jele, mint az Isten-folyamban
lecsüngő ágként ázó, gondtalan hit. Az
agyat megkerülő áhítat lehet kedve
sebb Istennek; az agyakadályain föl
préselt kedvesebb nekem. Ez az, Isten
nincs rnessze, mint a nap és nem
fénylik. Bennünk van a legmélyebb
sötétben: minden gondolatnak alján.
Az Isten az Én: amennyiben szétvá
laszthátatlan az Éntól; de nem az Én,
ha énen valami egyszeri önkényt ér
tünk. Az ember annyira üdvözül,
amennyire részt vesz Isten munkájá
ban.
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- Az ember vallásossága kétféle
képp jelentkezhetik: mint a táblák
szolgasága, vagy mint az ember sza
bad küzdelme Istenért. Van egy tár
sadalmi vallásosság s egy társadalmon
túli. Van imádság a templomban, s
van imádság' az életünk mélyén, Ez a
polgári és ez a szabad vallásosság ott
felesel a zsidóság ezredéveiben. Egyik
nek szírnbóluma az örök papság, a má
siké az örök Jézus. Tudjuk, hogy ez
az ellentét nem Palesztinához kötött.
Visszatér, mint az emberiség örök e1
.len tmondása; a keresztény világban
'egyház és evangélium a neve. Az egy
ház mindig a társadalom védekezése
volt a vallásos érzés robbantó, anar
chista eleme ellen. Az evangélium pe
dig a láva tiltakozása a kihűlt bazalt
ellen. Az ún. keresztény társadalom
a maga organizmusába akarja törni,
kezesítení a vallásos érzést, de az
örök evangélium újra és újra föleme
li fejét: egyetlen felelősség van, amely
lyel Istennek tartozom.

- Mára a só megízetlenült ; a ke
reszténység jobbára szokássá vált. A
képmutatás egymást és Istent becsap
ni akaró mutatványaí mögött elkalló
dott a vitális erő, a vallásos élet az
emberönzés és az erkölcsi formulák
olcsó kíegyezése lett. Isten és ember
győzelmes ~ kapcsolata megszakadt, a
jócselekedet nem túlcsordult kehely,
de egymás arcába fröccsentett szentelt
víz. A református egyház semmivel
sem különb a kereszténység többi fe
lekezeténél, a baj egyetemes, a ke
reszténység egésze dermedt meg, mert
képtelen az intézmény szervezete mö
gül kilépni és testestől-lelkestől az élet
tel együtt élni. Mihelyt az ember ma
gáévá vívta önmagát: megtalálta élet
helyét és életörömét. kötelékei fölsza
badító kötelékké válnak, tettei a telt
lélek kicsorduló fölöslegel. Az; ilyen
ember voltaképp a szertartások egyhá
za alól is kinőtt. A vallásosság két
alapelemére redukálódik benne: fele
lős fölfelé és nagylelkű a világ felé;
ez az a kétirányú, egyetlen eleven
erő. amelvet sem a tételek előtti szol
gagörnvedés, sem a jócselekedetek l'art
pour l'art halmozása meg nem foghat.
Ez az az üdvössézcsíra, arnelvben,
mínt makk a tölgyben. potenciálisan
az egész keresztény élet benne van.

- A vallásosság nem az egyházak
monopóliuma. Vallásos élete minden
embernek van, legföllebb csenevész. A
magára hagyott vallásos érzés azon
ban elfajul: így fajult el s szikkadt ki
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az újkorban az egyház tehetetlensége
folytán a keresztény vallásosság s ve
le a keresztény kultúra. A divinum
kiesett az életből s maradt a puszta
humánum.

- Valójában kevés nagyobb szabású
demokrata forradalmat ismer a törté
nelem, mint a VII. Gergelyé. Ö ma
ga egy sávonai ács fia volt, s az egy
ház, melyet szolgált, a születés merev
nemességével szemben a szellem köz
társasága. Aki az egyházi szolgákat a
királyok fölé akarta emelni, más név
alatt, de a közlelket akarta az egyéni
hatalmaskodás szorításából kiszabadíta
ni. A szentségvásárlás : a sírnonia azt
jelentette, hogy mohó urak, beiktatási
joguknál fogva, harácsoloknak adják
el a tömeg üdvösséget; Vagyonukat
périzzé tevő nemesek egy-egy különö
sen simoniákus országba vándoroltak,
El ott egyházakat vettek pazarló kirá
lyoktól. Máskor világi szívességeknek
volt jutalma egy-egy jól fejhető püs
pökség. Gergely ezt a kereszténységben
mindig dívó visszaélést duhaj urak és
gyáva egyházfők lélekkereskedelmének
tartotta. Törekvései burkolt demokrá
ciájára jellemző, hogy viszonya IV.
Henrikkel egy népi pietista mozgalom
míatt mérgesedett el. Milanóban a si
moniákus, világias püspökökkel szem
ben szerzetesek izgatására egy népi
párt lépett föl: a Rongyosok, ha a Pa
tartát magyarra akarjuk fordítani. Az
elkergetett püspökök Henrik német ki
rálytól kértek segítséget, a pápa a
Rongyosok pártjára ám. Ha "kleriká
lis" volt, komolyan vette a klérus hi
vatását.

- Ha a kereszténység mint hitkö
zösség is fenn kíván maradni, az iga
zi, önmagához hű utat járja: kollek
tív és kozmikus egyszerre.

- Szellem embere az, akiben ott fe
szeng a szellemiség örök ösztöne: a
jelenségeket együtt, egyben látni. A
szellem: rendező nyugtalanság. A szel
lem nem tud belétörődni az elszórt
tények halmazába, ő az összefüggése
ket keresi. Nem elég a világ, világkép
kelJ.. Faltól falig szakadatlan veti a
szálakat, ő az a pók, ki minden je
lenséget a megértés hálójába - fonna.

A szellem emberét épp az jellemzi,
hogy nem olthatja el magában a tel
jesség szomját, s nem nyomhatja el
az egész iránti felelősség érzését. Szí
vesen foglalkozik a részletekkel, de az
egész felől száll feléjük s egy még na
gyobb egész felé tör rajtuk át utat.
Ahonnan kiindul s ahova visszatér: a



teljes kép, melyben a világgal szem
ben á ü. . Éveket áldoz egy spec iális fel 
ad atra, de ma ga nem lehet specia lis
ta . Lehet .kül ön ös ké pzettsége, de a
képzettségénél fontosabb "álta lá nos mű

veltsége", ahol az általá nos nem sok
félét, hanem összefüggőt je lent 's a
m űvel ts é g ne m hátunkra vett terhet,
hanem aktív erőfeszítést.

- Ép p ezért a szellem emberét min
dig nehéz elv iselni, mert nem takti
kában, kis lépésekben, nyers prakti
ci_zmusban gondolkod ik, hanem a jö
voben, távlatokban, vi l ág-díplom áci á
ban. Nemzete sorsá t az emberek sor
sán m ér í le: anyagi java ik , szabadsá
guk és de mokrá ciá juk kult úrá ia alap
Jan. A szell em embere optimista : bí
zik is még az emberben, hogy tel jes í
teni fog ja régtől vállalt küldetését 
az em ber képét végre emberi re for
málni, a világo t végre emberlelkűvé

te nn i és az embertől való félelem m ín
den fajtájától, akár rendőri, akár köz
napi, akár nemzetközi, akár külső

vagy belső eredetű: örökre megszaba
dulni!

ÉS AZTAN . ..

Ném eth Lás zló elment. Táskájába
tett e legszemélyesebb dolga it s elindult
ve lü k a sző lősor m entén, most m ár
v isszavo nhatatlanul utoljára . Volt id e
j e elbúcsúzni mindenkitől, lassan tört
r á a dermesztő rontás . Először a ke
zét, utána az idegeit , majd a szemét
bénította meg, de ·a szell emét mind
vé gig épen és ti sztán hagyta.

Itt maradt utána "egy darab rán k
bízott, szegény em beriség". .

HEGYI BÉLA

Forgó Gyula: Kál vária
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RÓNAY GYORGY VERSEI

N. L. régi há~a a R6~sadombon 1978 ő8~én

Itt egyszer, negyvenhárom májusában
egy egész holdas éjszakát
átvitatkoztunk. S?ürkült már, mikor
haza indultunk. "Majd legközelebb
folytatjuk" - szólt a gazda, s ldkísért
a kapuig. Fiatal jegenyék
álltak a ház előtt, finoman remegett
sudár lombjuk a hajnali fuvalomban.

Ennek most több mint harminc éve már.

A ház azóta többször is gazdát cserélt,
s a jegenyék megnőttek.

Osz van,
avart röpít a szél, s az egykori kölyök fák
csúcsa lassú köröket ír a sziirke égre.

Egy asszony áll a ház előtt. Később egy férfi lép ki
egy ajtón (pince, vagy garázs), kezében ágnyeső

fűrész. Rámutat vele a középső

jegenyére: "Ezt is ki kéne szedni már,
még bajt csinál avezetékkel." Bólogatnak
és bemennek a házba.

Fúj a szél,
csörög ,az avar, alkonyodik, hideg van.

- Már szóltak a rigók. A régi gazda itt állt
a kapuban, s a fák alól utánunk
integetett.

Még él. Még én is élek,

A fák, úgy látszik, múlandóbbak, mint az ember.

N. L. régi há~a a Ró~s~do'nbon 197;$ tava8~án

Itt egyszer, negyvenhárom májusában,
vagyis pontosan harminckét esztendeje
ezek alól a jegenyék alól
integetett, egy átvitatkozott
éjszaka után.

Mi mindenre jó
harminckét év az ember életében?
Érésre vagy fogyatkozásra, folytonos
vitára másokkal vagy önmagunkkal (mint azon
a régi éjszakán), kinyílásra, bezárulásra,
s minden másnál inkább elérni, menthetetlenül,
mindegy, a magányos vagy kölcsönös
keresztrefeszíttetés küszöbéig.

De vajon ki feszít keresztre? Mi magunkat?
Mások minket? Mi másokat? Akarva, vagy
csak mert kimondjuk, mi mondjuk ki, amit egyedül
ő mondhatott (vagy mondott is) magáról?
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A szöghelyek mindenesetre ott maradtak,
noha már vér nem folyt belőlük, amikor
egy Sil' fölött, a Farkasréti temetőben

fáradtan felém nyújtotta kezét.

Igazam volt? Igaza volt? Egy örök honi pör
részeseiként olykor szembeszállnak
egymással is az egyet akarók.
S hogy kinek volt igaza, és kinek milyen
igazságot oszt az Idő: oly egyre megy már,
ha az egyik fél aktájára visszavonhatatlan
pont tétetett, s a másik itt marad, a másik
pörös fél igazával és sebeivel,
elmarasztalva vagy fölmentve - mindegy.
Ki pöröl síron túlról, vagy a sh'on túlra át,
ha már kezet se nyújthat, hogyasebnek,
amit ütött (nem ütve) legalább a melegét
még egyszer érezhesse?

Van, akin a szüntelen
kapott sebektől vértté edződik a bőr,

hogy nem érez ütést, köpést - sebezhetetlen;
s tlan, kit a sérelem (vélt vagy valódi) csak
még sajgóbban sebzékennyé stigmatizál;
de hogy egy stigma mitől stigma: mindegy,
ha egyszer fáj (s laki érezte máson, annak
a másik sírontúljáról is visszafáj).

Vagy már akkor is, negyvenhárom májusában
ott lüktetett a tenyerén a stigma, csak
nem vettük volna észre? (Meglehet, hogy
stigmatizáltnak született?)

Ülök a régi házzal
szemkiizt, nézem a jegenyéket. Mind a három
megvan, túlnőt'e a tetőn, még a középsőt

se vágták ki, Épp csak a régi gazda
nem integet már senkinek, sehonnan.

Ahogy utánunk akkor, azon a rigófüttyös
májusi lwjnalon, s haját kicsit a homlokába
jújta egy kuria kis szél, Szebb tavasz volt,
mint az idei. Talán csak az ifjúságtól?
A jegenyék minden bizonnyal lombosabbak
t'oltak már. Most még éppen csak rügyeznek,
és nem is minden águk, mintha már
pusztulnának.

Igaz, ott valami
árkot ásnaT~ alattuk, mélyet, szinte már
a gyökerek közt. Kibífják? Talán.

Az ember mégis mulandóbb a fáknál?
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KOSZTY GABRIELLA

BÍRÁLATOK KERESZTTÜZÉBEN
GRAHAM GREENE "HOMALYOS TEOLÓGIAJA"

I.

"Ha van értelme az író létének ezen a földön, úgy
ez a következő: megmutatni azt, ami a legjobb és
legnemesebb jellemet is visszatartja Istentől - a
legbensőbb bűnöket és színleléseket ; és fényt vet
ni a szeritség rejtett forrására olyan emberekben,
akik, úgy Iátjuk, kudarcot vallottak."

(Mauriac)

Ez az idézet lehetne Graham Greene-nek, korunk talán legvitatottabb és leg
elismertebb angol írójának hitvallása is. Tanulmányunk nem akar egész, életmű

vének összefoglalása vagy méltatása lenni. Célunk inkább az volt, hogy egyet
len, talán a legjellemzöbb szempontból megvizsgáljuk Greene munkásságát, ösz
szefoglaljuk a róla kialakult legmarkánsabb véleményeket, végül pedig bemu
tassuk" hogyan tükröződik az író gondolatvilága egy konkrét műben. A regény,
melyet kiválasztottunk, A kezdet és a vég, (The Heart of the Matter, magyar
fordításban megjelent 1962-ben az Európa világirodalmi Könyvkiadónál Ung-

. vári Tamás fordításában). A választás nem azért esett éppen erre a regényre,
mintha ez lenne az író "legtipikusabb" vagy legjobb regénye, hiszen kevés ki
vételtől (pl. John Atkins) eltekíntve a kritíkusok véleménye megegyezik abban,
hogy előnyben részesítik a Hatalom és dicsőség-et (magyarul: 1941-ben) vagy
A viszony végé-t (The End of the Affair). A legdöntőbb szempontunk az volt,
hogy magyar fordításban ez a mű érhető el legkönnyebben.

Az első és legfontosabb kérdés: vajon miben áll Greene ellentmondáscssága?
Abban, hogy katolíkus konvertitaként nagyobb részben protestáns közönségnek
ír? Abban, hogy katolikus konvertitaként konfliktusba került az egyházzal és
a katolikus olvasók egy részével? Vagy abban, hogy műveit ő maga is két cso
portba osztja, és "kirándul" a szórakoztató regény műfajába is? Mind megannyi
szempont, amiből összeáll az a vonás, amit az angol kritika "ambiguity"-nek,
"homályosságnak" nevez nála.

Ráadásul az író egyáltalán nem hajlandó együttműködni a kritikusokkal a
homályeloszlatásában. Riporterek számára szinte megközelíthetetlen, interjút
nem szívesen ad. Egy jellemző példa: amikor az angol tv 1968-ban riportot ké
szített vele, nem engedte filmezni magát, így a nézők csak a hangját hallhatták.
Marad tehát néhány interjú, egy-két nyílt levél kűlönböző lapokban, és elejtett
célzások útíkönyveíben, amelyek megvilágítani látszanak személyiségét, Csakhogy
egyik kritikusa rámutatott, mennyíre "evidensnek tűnő" célzások ezek, szinte
odavetett ésalétkek a Greene-magyarázók egyre növekvő hadának. Nem szabad
ugyanis elfelejtenünk, hogy ő az az író, aki saját cikkeire reflektál álnéven; ő

az, aki saját regényeiről írt paródíával kétszer nyerte meg a New Statesman
nagydíját; ő az, aki szórakoztató regényeit álnéven akarta írni (kiadója nem en
gedte); tehát tipikus angol "practical [oker". Másrészt az is igaz, hogy ő maga
hangoztatja, mennyire meghatároznak egy írót korai élményei: ha óvatosan is,
de fel kell tehát használnunk azt a kevés információt, ami gyermek- és ifjúko
ráról rendelkezésünkre áll.

Greene maga két részre osztotta műveit: ún. "entertainment"-ekre (szórakoz
tató történetek), meg komoly regényekre. Mindkét típusra jellemző azonban a
melodramatíkus jelleg, oly mértékben, hogy komoly regényeit is két síkon lehet
olvasni; így történhetett meg aztán, hogy első .Jcatolíkus regényét", a Brighton
Rock-ot (Brighton szíklája) először az entertainment-ek közé sorolta be, csak ké
sőbb tette át a másik csoportba. De elsősorban nem is ez a vonás adja ellent
mondásosságát, bár kétségtelenül ennek is szerepe van több kritikusnál. Érdemes
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azonban megvizsgálnunk e rémdrámai elemek forrását. Az elveszett gyermekkor
(The Lost Childhood) című esszéjében írja le, mekkora hatással volt rá tizen
négy éves korában Marjorie Bowen történelmi regénye, a Milánó viperája (The
Viper of Milan) : "... ő adta meg nekern a mintát - bár a vallás később más
képp fejezte ki a magyarázatot, de a mínta már adva volt -, hogy az, abszolút
gonosz járja be a világot, ahol az abszolút jó már nem jár többé." Ugyan
ott pár sorral lejjebb: "... a jóság csak egyetlen egyszer talált tökéletes inkar
nációra emberi testben (ti. Jézusban) s nem is fog soha többé! De a gonosz azó
ta is örökké otthonra talál. Az emberi természet nem fekete és fehér, hanem
fekete és szurke" (kiemelés tőlem). Műveinek rémdrámai jellege (erőszak, ül
dözések stb.) innen ered. De minket most jobban érdekel a "tartalmi", eszmei
vonatkozás:.

Köztudott dolog, hogy Greene 1926-ban katolizált, de ennek tíz évig majd
nem semmi nyoma nincs műveiben. Először az Utazás térkép nélkül című (Jour
ney Without Maps) útikönyvében fordul ebbe az irányba, ezt követi 1938-ban
az első "katolikus regény", a Brighton Rock. 1939-ben mexikóí utazásának do
kumentuma a Lawless Roads (Utak, ahol nem úr a törvény), amely talán egyet
len apologetikus hangvételű írása, és az 1940-ben megjelent Hatalom és dicső

ség alapját képezi. Tulajdonképpen már ekkor elkezdődik Greene konfliktus-so
rozata az egyházzal. A Hatalom és dicsőség-et a Szent Officium indexre teszi,
ugyanakkor a könyv irodalmi díjat kap, hasonlóan A kezdet és a véghez, me
Iyet viszont írországban tett indexre az egyház. A már említett tv-interjúban
Greene a következőket mondta egy magánkihallgatásáról VI. Pál pápánál : "Kü
lönös módon a jelenlegi pápa olvasta (a "Hatalom és dicsőség"-ről van szó), és
mikor megmondtam neki, hogy olyan könyvet olvasott, melyet a Szent Officium
indexre tett, először azt kérdezte, ki tette indexre: egy ma már igen idős kar
dinális volt. A pápa a következő bátorító megjegyzést tette: "Tudja, könyveinek
egyes részei mindíg iSI sérteni fogják bizonyos katolikus olvasók érzéseit. Én nem
törődnék vele."

Greene egyébként is szeréti hangsúlyozni, hogy már János, pápa ideje előtt

az ő periódusához tartozott. Nem szereti, ha .Jcatoükus íróként" emlegetik; azt
mondja : "író vagyok, aki történetesen katolfkus". Ez a kérdés is felmerült az
interjú során. Amikor a riporter ennek okáról kérdezte, így válaszolt: "Azt hi
szem, ez nem igaz (ti. hogy katolikus író). Inkább politikus író vagyok, mint
katolikus író. Hamarabb lettem katolíkussá, mint hogy első publikált regényemet
megírtam. Vagy tíz évig senki sem fedezte fel, hogy katolikus vagyok. A Brigh
ton Rock árult el."

Megkérdezték még tőle, vajon pusztán inteflektuális maradt-e áttérése, "Nem.
Evekíg sok teológiai munkát olvastam, de Mexikóban, ahol üldözték az egyházat,
belépett az érzelmi tényező is, Azt hiszem, az üldözött míndíg együttérzést vált
kL"

Az embernek ezt olvasva az az érzése támad, hogy Greene "katolikus: re
gényeit" nem szabad intellektuális: síkon olvasni. Végső soron összbenyomásukat
elsősorban érzelmi-hangulati elemek határozzák meg. A csak intellektuális inter
pretálás: alapvető félreértésekhez vezet. Egy másik komoly ok arra, hogy nem
tartja magát .Jcatolíkus írónak": hangsúlyozza, hogy megtartotta szellemi függet
lenségét az egyházzal szemben.

Hogy ezt a kijelentést helyesen értelrnezzük, nézzük meg Greene nyílt le
vélváltását Eliiabeth Bowen írónővel és V. S. Prttehett irodalmárral 1948-ban;
itt bővebben kifejtette ide vonatkozó gondolatait: "A »hűtlenség« (dísloyality) ,
úgy tűnik nekem, az egyetlen előjog, amire a művész igényt tarthat... egy
»csoporthoz« tartozom, a katolíkus egyházhoz, amely körülményből nekem, mint
írónak súlyos problémák adódhatnának; de ez nem következett be, mert »hűtlen«

lehetek ... Vannak egyházi vezetők, akik számára az irodalom eszköz a célhoz:
a lélek épüléséhez. Ez lehet igen magasztos cél, sokkal magasztosabb, mint a
tulajdonképpeni irodalom, de más világhoz tartozik. Az irodalomnak semmi kö
ze a lélek épüléséhez. Ezzel nem azt :állítom, hogy az .írodalom amorális, de
személyes erkölcsöt tükröz, és: az egyén személyes erkölcsisége ritkán azonos a
csoportéval. amelyhez tartozik."

Máshol: " ... a »hűtlenség« ... adja az írónak az együttérzés extra dimen
zióját" - és: ez a kijelentés rögtön átvezet bennünket a félreértések és félre
magyarázások gócpontjába, mert meghatározza azt az embertípust, aki Greene
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műveinek középpontjában áll. Végletesen leegyszerűsítve így mondhatnánk: a
bűnös ember. Sokan szemére vetették, hogy regényeinek világai sötét, tragikus,
hősei (vagy inkább anti-hősei) sohasem boldogok, inkább önmagukkal és Isten
ne' harcoló emberroncsok. (Valaki azt mondta erről: aki Greene regényeit olvas
sa, egyáltalán nem vágyik! arra, hogykatolikussá legyen, rnert úgy tűnik, hitük
nem boldogságot, kiegyensúlyozottságot hoz életükbe, hanem inkább olyan prob
lémákat, melyek látszólag meghaladják erejüket, és ameilyekkel egy hitetlennek
»nem kell foglalkoznía«). Greene-től valójában távol is 'áll mindenfajta kétes
értékű "prozelitizmus", kifejezetten vallási témájú írása kevés van. Nem "a" ka
tolikus embert akarja ábrázolni, hanem egy bizonyos típust azt is: mondhatnánk,
azt a hivőt, aki a "hit perifériáján"él, legalábbis a teológiai ismereteket ille
tően. Másrészt viszont Pascallal együtt hirdeti Isten kegyelmének végtelenségét,
sokszor látszólag még az egyház tanításával szemben is. Greene központi hőse

tehát a bűnös, de bűneitől szenvedő bűnös, mert "... az emberben míndíg fel
ébred valamíféle szerétet a szenvedő iránt. A szenvedés tesz egyériné."

A bűn, pontosabban a bűnös központi szerepe ismét alkalmat ad a félreér
tésekre, olyannyira, hogy egyesek már "bűn-misztikát" emlegetnek. Azt igyekez
nek kimutatni, hogy Greene-nél a bűn .egyenesen magában hordozza az erény
csiráját, és ezáltal az üdvözülés reményét még olyan esetekben is, amikor ez
ellenkezne az egyház tételes tanításaival. Ezek a kritikusok azonban nyilvánva
lóan nem veszik figyelembe; hogy nem míndenütt van oki-okozati összefüggés
olyan esetekben, ahol az események csak időben követik egymást. Nem lehet
például a Hatalom és dicsőség "whisky-papjáról" azt mondani, hogy azért lesz
rnártír és azért üdvözül (Greene nyilvánvaló utalása szerint), mert részeges vagy
mert törvénytelen gyermeke van; hanem éppen ennek ellenére, a szenvedés
megtisztító hatása meg őszinte bűnbánata nyomán lesz vértanú. Senkinek se jut
na eszébe azt mondani, hogy Péter, minden pap "prototípusa", azért lett Krisz
tus földi helytartója és az egyház feje, mert megtagadta Jézust, hanem éppen
mély hite és megbánása révén. Szó sincs tehát bűn-központúságról; mert hiszen
a bűnös, és sohasem a bűn ébreszti fel Greene együttérzését. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy "bűnösei" (az egy Pinkie kivételével a Brighton Rock-ban) so
hasem adják át magukat a bűnnek komoly lelkiismereti harcpk nélkül.

Greene szeretí az extrém eseteket, amiből egyesek (Elizabeth Sewell stb.)
"kimutatják", hogy az író megveti a "polgári erényt, a lelki középszerűséget";

pedig a helyzet fordított: éppen hogy tagadja az ilyen tulajdonságok erény-vol
tát, Szívesen idézi Eliot Baudelaire-esszéjét: "Ha emberek vagyunk, amit teszünk,
legyen jó vagy bűnös; ha jót cselekszünk vagy bűnt követünk el, emberek va
gyunk; és paradox módon jobb bűnt elkövetni, mint semmit sem tenni: legalább
létezünk. Igaz, ha azt mondiuk, az ember dicsősége az a képessége, hogy üd
vözülhet; de az is igaz, hogy dicsősége az elkárhozásra való képessége is. A leg
rosszabb, amit a legtöbb gonosztevőről elmondhatunk, az államférfitól kezdve a
tolvajíg, hogy nem eléggé ember ahhoz, hogy elkárhozzék".

Ennek a véleménynek tükröződése Greene-nél regényei helyszínének megvá
lasztása is. Gyűlöli Amerikát, a Coca-Cola, a "drug-store"-ok hazáját, a b űr; te
len "króm-világot", ami nála a jóléti társadalom szimbóluma. Mexikói útinap
lójában ezzel szemben leírja a vallásüldözést. a napirenden levő erőszakot meg
nyomort, és mégis az utóbbit választaná, írja, mert ott legalább "a vallás árnyé
kában" éltek. Ezért is kedveli az, egzotikus színhelyeket, hátteret, vagy "décor-t",
ahogy ő nevezí ; az ilyen. színhely valóban alkalmasabb alapvető emberi szituá
ciók és jellemek elemző ábrázolására. Atvetítve ezt a vagy-vagy extrémhelyze
tet a jellemekre, csöppet sem meglepő. hogy a tertullianusí kontrasztot tartja
meg: hőseinek egy része "természetfölötti" ember, azaz a Jó és Rossz síkján él,
szemben a "természetes" emberrel, aki viszont csak a helyes-vagy-helytelen meg
különböztetésre képes (az utóbbi típus megtestesítője Ida Arnold a Brighton
Hock-ban, vagy a rendőr a Hatalom és dicsőség-ben). Ez az egyetlen típus, aki
től Greene "megtagadja" az üdvözülés Iehetőségét, bár érdekes módon "semmi
más" bűnük nincs, mínthogy közömliösek vagy ellenségesek az egyházzal szem
ben. (Lehetetlen itt nem arra az Eliot-i típusra gondolnunk, aki "semmit sem
tesz".)

Úgy tűnik, Greene műveí nem tükrözik az .,ortodox" katolikus dogmákat, s
ezért szinte nincs olyan hivatalosan elítélt vallási irányzat, amivel kritikusai
meg ne vádolták volna. Gnoszticizmust, manicheizmust, janzenizmust mutattak
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ki műveíben, nem beszélve arról, hogy az egzisztencializmus bélyegét is rásü
tötték, éppen a már említett extrém, kiélezett élethelyzetek iránti vonzalma mi
att. David H. Hesla hosszú tanulmányt szentel Greene gnoszticizmusának kimu
tatására A kezdet és a vég-ben. (Erre később még visszatérünk.)

Érintenünk kell itt a konvertita nehéz helyzetét egy protestáns országban.
Greene a katolikus dogmarendszert nem 'gyermekkorában ismerte meg, mint a
francia katolikus írók, Anglikán neveltetésű volt, de úgy érezte, sok problémája
megválaszolatlan marad e keretek között; amikor tehát ténylegesen áttért a ró
mai katolikus hitre, ez részben azért történt, mert sajátságos párhuzamot fede
zett fel a katolikus dogmatika tanításai és saját spekulációinak eredményei közt.
Ez persze csak egy bizonyos határig érvényes, és - bár sok teológiai munkát
áttanulmányozott - a koraí protestáns neveltetés nem maradt egészen nyomtalan.

Egy másik probléma onnan ered, hogy kritikusai a regényekből Greene sze
mélyes meggyőződéseit, "eltávolodását a hivatalos egyháztól, hitének megfakulá
sát" vélik kihallani - a szereplőkön keresztül. Sokan már nem is a művet,· mint
művészeti produktumot bírálják, hanem az író állítólagos privát meggyőződéseit.

Megnyilvánul itt egyes. protestáns olvasók évszázados katolícizmus-ellenessége,
egyes katolikusok szűk látóköre, valamint az ateisták elutasító állásfoglalása a
"természetfölötti" elemekkel szemben. Némely krítíkus elvitatja a "természetfö
lötti" jogosultságát az irodalomban; sokan közülük odáig mennek, hogy kijelen
tik: a "katolikus regények" tematikáját teljesen "világi" síkon is. ki lehetett vol
na dolgozni. Elizabeth Sewell szerint például Greene nem is "keresmény író",
hanem egyszeruen csak neoromantikus. Ez a vélemény tudományos szempontból
tarthatatlan. Természetes, hogy ugyanaz a téma más-más felfogásban is feldol
gozható, de a kritikus feladata csak az adott mű elemzése lehet, mint ahogyan
a történész sem indulhat ki abból: mi lett volna, ha ...

Egyik novellajában Greene hőse egy katolikus író; itt írja a következőket:

"A regény szavakból és szereplőkből épül fel. Jól vannak-e a szavak megvá
lasztva és ,élnek'-e a szereplők? Minden más csak irodalmi pletyka."

Igaz ugyan, hogy a kritikus nem követheti teljesen ezt az elvet, hiszen a
szavak, amelyeket az író választ, és szereplői függenek az író nézeteitől. De hogy
nincs teljes megfelelés, az is bizonyos. (Ez a kérdés mindíg is az interpretálás
alapproblémáihoz tartozott.) A legtöbb műelemző hajlamos arra, hogy az író
egy konkrét művéböl absztrahálja annak valóság-verzióját, és "ítéletét" annak
alapján hozza, hogy ezt összeveti egy képzelt általános normával. A szubjektí
vizmus lehetősége soha nincs kizárva. Pedig már Henry James igen helyesen
meghatározta: "Meg kell hagynunk az írónak a saját tárgyát, gondolatát, a ,don
née'-ját: bírálatunk csak azt hivatott eldönteni, mit alkotott vele." És ha ezen
az egyedül [ogos alapon ítélünk, meghagyva Greene sajátos világának létjogo
sultságát, azt mondhatjuk, elérte célját. Ahogyan egy olvasói levélben a Tablet
hez C. C, Martindale S. J. írja, mi is elmondhatjuk: "Ami engem illet, hálás:
vagyok a szerzőnek mélyemberismeretéért és együttérzéséért . .. Arra indít min-
ket, hogy Krisztus szemével nézzünk a bűnös szemébe." .

Emellett rögtön kisebb hibának tűnik az a nyilvánvaló tény is, hogy Greene
nem mindig mentes az önellentmondástól, mikor "tételeW' megfogalmazza. Erre
azonban ó maga talál mentséget Henry James-ról írt esszéjében: "Az író saját
tapasztalataira támaszkodik; a filozófus pedig mások tapasztalatainak egymásra
vonatkoztatására, s így az író filozófiája míndig egy kissé .kíegyensúlyozatlan'."

Mégis úgy érezzük, műveinek aranyfedezete az író őszintesége és mély ke-
resztény humanizmusa. .

ll,

" . .. minden alkotó író, aki méltó figyelmünkre,
megszállott ember."

Aki csak két-három regényt olvas Greene-tól, rögtön észreveszi, hogy egyes
"szituációk, alaphelyzetek meg-megísmétűődnek. A fent idézett mondat alapján

- valóban jogosan - David Lodge kimutatja, hogy Greene egész témakörök
"megszállottja": elég néhányat felsorolni, mint például gyermekkori emlékek, ál
mok, erőszakos halál, üldözés, üldöző és üldözött viszonya, árulás (Lodge Júdás
komplexusról beszél l). Ezek a motívumok és szituáclók kitúnően beleillenek
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Greene "modelljébe", a "rémdráma" keretébe. A figyelmes olvasó azt is észre
veszi, hogy egy-egy regényerr belül is néhány ún. kulcsszó milyen nagy jelentő

ségű. (Látni fogjuk majd, hogy A kezdet és a vég-ben a "szánalom", "szeretet"
és "felelősség" milyen sokfajta jelentése bontakozik ki.)

A kulcsszó fontosságát Joseph Conradtól tanulta, akinek tanulmányozását
1932-ben abbahagyta, mert "túlságosan hatott rá". Conrad írja, hogy mindíg egy
kulcsszót kell találni, ."egy szöt, amely a lapokat betöltő összes többi szó mö
gött állhatna, egy szót, amely, ha nem is maga az igazság, de elég igazságot
tartalmaz ahhoz, hogy segitse azt a morálís felfedezést, ami minden történet cél
ja kell hogy legyen". Conrad-i örökség még az is, hogy Greene regényei több
síkon olvashatók. Legtöbb nagy regénye "krimi"-ként is sikert aratna.

Különösen témában sokat merített Greene a francia katolikus íróktól; Bloy,
Péguy, Bernanos, de főleg Mauriac hatása érezhető művein. A Rosszal való szín
te megszállott foglalkozása, a materialista optimizmus elutasítása, a pascali epig
rammák beszövése a narratív részekbe. és főleg az extrém vallási helyzetek: es
kük, konverziók, Isten kihívása, csodák meg a "misztikus behelyettesítés" (ami
kor valaki magára veszi mások bűneit és szenvedéseit) - mind-mind a francia
katoííkus regény hagyományos motívumai. Tekintetbe véve Greene helyzetét,
nincs is ebben semmi különös,

Ritkább eset a világirodalomban az, hogy egy író személyes élete inspirálna
egy másik írót. így hatott Greene-re Charles Péguy élete. Egy érdekes cikkében
G. C. Jones elemzi a Péguy-legenda hatását Greene regényeire. Péguy, felhábo
rodva azon, hogy Isten egyetlen embert is enged elkárhozni, bár .hivő volt, szo
Iidaritásból tudatosan távol maradt a szentségektöl, feleségével nem kötött egy
házi házasságot, mondván: ha csak egyetlen ember is elkárhozik, ő nem tudja
összeegyeztetni lelkiismeretével, hogy üdvözüljön. Ez a történet aztán részben
utalásként. részben névvel is, többször felbukkan Greene regényeíben, általában
katolíkus papok példabeszédeként. akik rendszerint így értékelik: "... nem is
tudom ... sokan azt mondják, szerit ember volt".

Greene ugyanúgy az elkárhozás gondolatának megszállottja, mint Péguy. So
kan azt állítják, hogy világképe nem a hagyományos keresztény menny-föld-po
kol, hanem szinte egybeesik nála a pokol és föld képe; egyes bírálói .Jcétszintű

univerzumáról" beszélnek. Valóban, míg Péguy alapjában Isten által teremtett
és Krisztus által megváltott világot ábrázol, Greene, jóval kevesebb bizalommal,
úgy tűnik, hajlamosabb a tragikum, a gonosz, megrontott világ túlhangsúlyozá-
sára. .

Szólnunk kell Mauriac és Greene kapcsolatáról is, mivel általában kettőjük

művészetét szokták párhuzamba állítaní. Mauriac írja a Hatalom és dicsőség-ről:

"Egy olyan angol katolikus író műve - egy angol íróé, aki katolikus hitre tért
át -, mint Graham Greene Hatalom és .dicsőség-e, először azt az érzést kelti
bennem, mintha idegen országban lennék. Kétségtelenül megtalálom lelki hazá
mat, és Graham Greene egy ismerős misztérium szívébe vezet be. De mínden
úgy történik, míntha titkos ajtón mennék be egy ősi birtokra."

Valóban ez a lényegi kapcsolat köztük: ugyanazt a misztériumot mutatják
be, a lényeg ugyanaz, és meghitten ismerős, de különböznek a módszerek, és ez
adja azt a bizonyos idegenség-érzetet. Greene "megszállottsága", ahogyan a Go
noszt mutatja be nunden létező formájában, egészen más eredetű, mint Mau
rtac-é, hiszen Greene élményanyagát még döntően gyermekkori (olvasmány) él
ményei is befolyásolják. Az elveszett gyermekkor-t olvasva azt lehet gondolni,
hogy Greene alapvetően fogékony a gonosz, a bűn felfedezésére. Paradox módon
előbb tudta elképzelni a poklot, előbb tudott hinni benne, mint a Mennyország
ban. (Valahogy ezt látjuk később a Brighton Rock Pinkie-jénél, aki teljesen a
pokol vonzáskörében maradva eljut a "Credo in unum Satanum" hitvallásíg.)

Greene műveinek kulcsa a rémdráma-jelleg, a feszültség, míg Mauriac-nál
inkább a fantázia, az érzékenység dominál. Látjuk tehát, hogy nem a téma, ha
nem inkább a "módszer" az, ami elválasztja a két írót. Nem elhanyagolandó az
sem, hogy Mauriac katoílikus, Greene pedig túlnyomórészt protestáns közőriség

nek ír. Mégis, a külőnbségek ellenére van egy összekötő kapocs kettejük közt:
mindketten tudatában vannak annak, mílyen nehézséggel jár katolíkus nézőpont

ból írni. Észre kell venniök a Gonosz erejét, a bűn "szépségét", "vonzóerejét",
hogy szembeál1íthassák vele Isten valódi nagyságát. A bűn vonzóerejének lebe-
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csülése magával vonná Isten nagyságának kétségbe vonását. Az elilenség lebe
csülése kisebbíti a győztest! Ezért tűnik néha úgy, mintha a Gonosz, a bűn

"szépségének" bemutatásával megkérdőjeleznék az egyház ortodox tanait. Azzal
is megvádolták őket, hogy "titkon egyetértenek az ördöggel". Pedig valójában
csak arról van szó, hogy mindkét író szinte elveszíti önmagát alkotása tárgyai
ban. Mindketten a gyengék, elesettek, szenvedők felé hajolnak, és együttérzésük
a világ számkivetettjeivel szinte alkatilag alkalmatlanná teszi őket a szentek,
a bűntelenek ábrázolására. Mindketten az egyén és Isten, az egyén és ember
társaik közöttí viszonnyal foglalkoznak, de témáikat egyéniségük szerint alakít
ják, amit még a kulturálís tradíció is befolyásol. Vallási, de nem teológiai szem
szögből írnak, és az emberi természet olyan mélységeít tárják fel, hogy az olva
sónak nem kell feltétlenül tisztában lennie a katolíkus egyház' tanaival ahhoz,
hogy értékélhesse művészetűket.

lll.
"A bűnös a kereszténység szívében van. Senki
sem érti meg annyira a kereszténységet, rnínt a
bűnös. Senki, csak a szent."

Péguy-nek ezt a gyönyörű gondolatát választotta Greene 1948-ban megjelent
regénye, A kezdet és a vég mottójául. Előző "katolikus regényeíhez" hasonlóan
ez a mű is vegyes vísszhangot keltett. Egyes katolikus bírálók összetévesztették
a fikciót meg a valóságot. Úgy vették a regény főhősét, Scobie-t, mintha való
ban élő személy lenne, és nem is a regény művészi értékét vízsgálták, mert el
voltak foglalva a "fő problémával": vajon valóban üdvözül-e Scobie, annak elle
nére, hogy öngyilkosságot követett el, ráadásul halálos bűn állapotában. Greene
minderre így reflektált: "írtam egy emberről a Brighton Rock-ban, aki a pokol-

. ba kerül. Egy másik előtt - a Hatalom és dicsőség-ben - megnyílik a mennyek
országa. Most egyszerűen olyan embert ábrázoltam, aki a purgatórium kapujá-
hoz ért ....". .

De lássuk a regény cselekményét: - Scobie helyettes rendőrfőnök egy nyu
gat-afrikai angol gyarmatori. Középkorú ember, aki, bár becsületes és törekvő,

nem tud karriert csinálni (tipikus Greene-i anti-hős). Felesége, Louise, ezt szün
telenül szemére veti. Scobie már nem szeréti szerelemmel nyugtalan, neurotikus
feleségét, mégis hű hozzá. Hogy pénzt szerezzen neki egy rég megígért dél-af
rikai útra, üzleti kapcsolatba kerül egy kétes- hírű szír kereskedővel, Yusef-feI.
Olyan kapcsolat ez, amelyet hivatalos pozíciója miatt nem engedhetne meg ma
gának, mégis megteszi ezt a lépést" mert: "Mindig kész volt vállalni tetteiélj, a
felelősséget, és félig-meddig azt is tudta, attól a pillanattól fogva, hogy szörnyű

titkos esküvéssel megfogadta: Louise-t boldoggá teszi, hová is vezethet ez a
vállalkozása. Lehetetlen célkitűzéseiért a kétségbeesés árát fizeti az ember. S ez,
mint megíratott, nem bocsánatos bűn, de olyan bűn, amit romlott vagy gonosz
ember sosem követ el. S az ilyen számára van még remény. Sohasem jut ej a
teljes bukás fagypontjáig. Az elkárhozásnak ezt aképességért csak jószándékú
ember hordja a szívében,"

Scobie rutínellenőrzéseí során egy portugál hajón felfedez egy Németország
ba csempészendő magánlevelet. (A regény a II. világháború alatt játszódik.) Bár
nem hagyja, hogya kapitány rnegvesztegesse, megszánja, és nem jelenti az ese
tet. Kevéssel ezután egy fiatal kollégája öngyilkosságának körülményeit kell ki
vizsgálnia. (Ez előrevetíti Scobie saját halálának tragikus árnyát.) Közben fele
sége, Louíse, elindul Dél-Afrikába. Scobie-nak egy tengerparti kis helységbe kell
mennie, hogy fogadja egy megtorpedózott hajó halálosan legyengült utasait. Az
utasok közt van két gyerek és egy fiatal nő, akinek férje a támadás alatt halt
meg. Az értelmetlen és meg nem érdemelt szenvedésnek ez, a megnyilvánulása
erősen igénybe veszi Scobie szánalom- és felelősségérzését. "Az ideiglenes kór
házban égtek a lámpák, s minden nyomorúság súlya Scobie vállára nehezedett.
Mintha csak azért adta volna föl egyik felelősségét (ti. Louise-t), hogy másikat
vállaljon cserébe. Ebben a felelősségben minden emberi teremtménnyel osztozott,
de ez aligha volt megnyugtató, hisz néha úgy érezte, ő az egveflen, aki tudato
san vállalja. A sivatag városaiban egyetlen lélek is elegendő lett volna, hogy
megváltoztassa Isten szándékát."
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Scobie it,t helytelenül idézi a szentírást, Nem "egyetlen lélekről" van ugyanis
szó, hanem "igazak"-ról (vö. Genezis 18). Ebben implicite benne foglaltatik Sco
bie saját szerepének túlértékelése; máshol ismét azt mondja, a boldogság csak
az "önzők, gonoszok, vagy teljesen tudatlanok" számára lehetséges - tehát ő

az egyedüli, aki szeret, jó és bölcs. Scobie humanitása mellett itt mutatkozik
meg érzelmi egoizmusa, hogy ti. az egész "kozmikus szenvedést" magára vegye.
Amikor később az egyik agonizáló kislány mellett virraszt, így imádkozik:
"Mennyei Atyám, vigyázz reá. Adj neki békéf ... Vedd el az én békémet mind
örökre, de adj neki békét."

Érdekes megfigyelni, mennyire gyakran alkalmazott motívurn ez Greene-nél.
Elég, ha csak a Hatalom és dicsőség-et említjük, vagy a nálunk kevésbé ismert
drámát, a The Potting Shed-et (A melegház).

De térjünk vissza a cselekményhez. Scobie szánalomból törődni kezd a ti
zenkilenc éves fiatal özveggyel. HelenneI. Szeros kapcsolat alakul ki köztük.
Scobie tudatában van lehetetlen helyzetének. "Megesküdött, hogy megőrzi Louíse
boldogságát, s most vállalt egy másik, s ennek ellentmondó felelősséget. Előre

belefáradt a hazugságokba. melyekre idővel sor kerül: érezte az áldozatok se
beit, melyek most még nem véreztek fel."

Yusef megzsarolja Scobie-t, kényszeríti, hogy támogassa gyémántcsempészé
sét. Közben, nem egészen akaratlanul, Scobie részese lesz szolgája, Ali meggyil
kolásának. Ali feladata volt, hogy Wilsonnak. a Brit Titkosszolgálat ügynökének
jelentést tegyen főnökéről. A sors iróniája, hogy Scobie nemcsak "túléli" a vizs
gálatot, de még előléptetéssel is jutalmazzák. Louíse hirtelen hazatérése azonban
megfosztja Scobie-t a boldogság minden lehetőségétől.

Ezen a ponton kap jelentőséget Scobie katolicízmusa. Választania kellett fe
lesége és Helen között, de a választás valamelyikük számára szenvedést jelentene;
úgy tűnik.. nincs kiút. Gyóntatóatyja elé viszi a problémát; de miután nem ké
pes sem megbánni viszonyát Helennel, sem szakítani vele, nem kaphat feloldo
zást. Hogy felesége semmit se sejthessen, vele kell mennie áldozni, és bár tud
ja, hogy a halálos bűnben való áldozással az elkárhozást kockáztatja, inkább
ezt választja, semhogy bármelyik nőnek fájdalmat okozzon. Néhány nappal ké
sőbb így elmélkedik: ,,0, Istenem, bűnös csak én vagyok, egyedül én, mert min
dig tudtam a helyes választ. S inkább Neked okoztam fájdalmat!, mint Helennek
vagy a feleségemnek: a Te szenvedésedet nem látom. Azt csak elképzelhetem."
Majd: "Nem bírom már, hogy hónapról hónapra sértelek ... Neked is jobb, ha
egyszer s míndenkorra elveszítesz engem. Tudom, mit teszek." Elhatározza, hogy
inkább öngyilkos lesz, mint hogy válasszon Helen, Louise vagy Isten között, így
legnagyobb bűne paradox módon nagylelkűség, önfeláldozás színében jelenik meg.

Josef Enn kitűnő doktori értekezésében írja: "Úgy tűnik, Scobie egyike azok
nak a Greene-hősöknek, akiknek korlátozott hitbéli ismeretekkel komplex élet
és erkölcsi problémákat kell megoldaníok, amihez elmélyültebb hitszemléletre
lenne szükségük." Valóban, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Scobie kon
vertita, de konverziója nem hitbéli-intellektuális igény volt, kizárólag házassága
miatt tette meg ezt a lépést. Ez magyarázza, hogy a regény folyamán néha úgy
érezzük, több hittitok úgyszólván idegen maradt számára. Még ennél is elemíbb
kérdés lenne szeretet-fogalrnának tisztázása. Az előzőekben már utaltunk rá,
hogya regény kulcsszavaí a "szeretet", "szánalom" és "felelősség". A regény
végén felesége kétségbe vonja, hogy Scobie valaha is szeretett volna valakit, és
talán ez az alapprobléma. Scobie gyakran használia a "szánalom" és "szeretet"
szavakat színonírn jelentésben, holott ez semmiképp sem felel meg a valóságnak.
A szerétet érzése a regényben szinte végig a szánalom révén tudatosul Scobie
ban, és kérdés, hogy nem inkább valami szeretetpótlék-e ez. Angolban itt fel
bukkan egy olyan nyelvi vonatkozás is, amelyet igen nehéz magyarul érzékel
tetni. Az angol bibliai nyelvezet ti. a "charity" szót ugyanolyan jelentésben
használja, mint a mai angol "love" = szeretet szót (vö. pl. I Cor. 13,1-14),
ugyanakkor "charity" a mai angolban jelenthet könyörületességet is (ami majd
nem szánalom, de mégsem egészen az). Ilyen jelentésbeli háttérrel a "charity"
valóban lehetne a ,,,szeretet" színonímája, de a "szánalom" semmiképpen nem. A
"charity", mínt látjuk, mindkét jelentésében közösségi lelkületet feltételez, az
embernek a másikat testvérként, egyenrangúként való elfogadását, míg a szána
lomban melIékjelentésként benne van, hogy az, aki szánja a másikat, egy kissé
"felsőbbrendűnek" hiszi magát annál. És valóban, SCIJbie nem képes senkit
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egyenrangú partnerként elfogadni, nem képes környezetének tagjait morálísan
érett személyekként értékelni, a "szeretetre" csak akkor képes, ha személyísé
glikben redukálva őket a Gondviselés szerepét játszhatja. Közben azonban ő ma
ga is érzi, hogy túl sokat vállal, menekülne is a felelősség elől a békébe, a
megsemmisülésbe.

David H. Hesla már említett tanulmányában arra a megállapításra jut, hogy
Greene regényében a szenvedő szeretet megélése Krisztus követésének megélése.
Embernek [enni ebben a világban annyi, mint "elkötelezve lenni" a létnek, azaz
cselekedni. De cselekedni annyi, mint szenvedni, vagy Scobie kifejezésével: a
cselekvő ember következményekre van ítélve. Greene regényeinek világa - írja
Hesla olyan nyomorúságos, és oly reménytelen, hogy nem IS annyira a Genezis,
az ótestamentumí próféták, Szent Pál vagy az egyházatyák, hanem inkább a
gnosztikusok világképét tükrözi. Hesla itt ilyen nyomokból indul ki: a gnosz
tikusok a vidágót gyakran börtönhöz, barlanghoz hasonlítják, Greene pedig sze
retí a "mocsár", "dzsung~l", "sivatag" megjelöléseket használni színhelyei leírá
sakor. Továbbá a gnosztikusok elképzelése az emberről, akit démonok tartanak
hatalmukban, párhuzamba vonható Greene megszállottaíval",

De talán túlzás ilyen alapon gnoszticizmussal vádolni Greene-t, különösen
azért mert hőseinek problémái nem a szellemi-materiális dualizmusból fakad
':lak. Hesla szerint Scobie öngyilkosságának erkölcsi kétértelműsége abból a fe
szültségből következik, amely a gnosztikus kozmológia és il keresztény szeretet
etika között áll fenn. Ez az etika viszont az Inkarnáció doktrinájából fakad, és
ez aza tantétel, amely etikai kifejezésben mint az "imitatio Christi", szent
ségí kifejezésben pedig mint a "transsubstantiatio" doktrinája, megóvja a re
gényt attól, hogy teljesen átcsússzon az ontológiai dualizmusba.

Scobie vitatható nézetei ellenére felébreszti az olvasó együttérzését. Szemé
lyísége első olvasásra azért hat meggyőzően, mert a regény színte teljes egészé
ben az ő szemszögéből íródott, az olvasó minden lényeges "információhoz" az
ő tudatán keresztül jut, az író csak egész ritkán szól közbe, alig, inkább csak
a leírásokban kommentálva az eseményeket.

Greene maga azonban nem tartotta sikerültnek sem Scobie, sem pedig né
hány mellékszereplő alakját, és gyakran hivatkozott arra, hogya hosszú hábo
rús szünet alatt berozsdásodott a tolla. Több mint tíz évvel ezelőtt Bécsben
és Genfben megjelent az író összegyűjtött műveínek német és francia kiadása.
Ebből az alkalomból új előszót írt regényeihez. Abban az előszóban, amelyet
A kezdet és a vég-hez írt, rámutat Scobie túlzo1lt büszkeségére, ami oda vezet,
hogy bár szeréti Istent és hisz Istenben, bízni nem bízik benne. Greene még
sem mond egyértelmű ítéletet felette: a regény végén, Scobie öngyilkossága után,
özvegye Rank atyával beszélget, és kijelenti, hogy férje rossz katolikus volt,
s végzetes tette miatt nyilván elkárhozik. A pap erre így válaszol: " ... Az egy
ház ismeri az összes szabályokat. De nem tudja, mi megy végbe egyetlen em
beri szívben."

Mégis van tehát remény. És ez a tragíkumon átcsillanó, hittel egybefonódó
remény Greene végső kícsengése és keresztény szellemiségének legigazibb meg
nyilvánulása.

.. ... -
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dákat oszlató - könyve. Egyik legelső kritikámat e munkájáról írtam. Szemé
lyesen akkor találkoztunk először, Lovász Pál pécsi lakásán. Beírta nevét a
könyvbe, s néhány ajánló sort, melyben "kedves öcsém"-nek nevezett, Ismeret
ségünk - talán modhatom: barátságunk - azóta tartott.

Az utolsó üzenetet néhány napja kaptam tőle. Jóformán meg se száradt
a tinta a papíron: "Most csak röviden: a Pergő évek Kodolányi-fejezetét ro
vom írtó gőzzel .. ."

Befelé figyelő, személyes dolgaival keveset törődő, önmagáról alig szóló em
ber volt. Pécsett úgy tudták - sokáig magam is -, hogy az első világháború
ban légnyomás következtében vesztette el hallását. Amikor hetven éves volt,
1966-ban, és elkísértem hozzá Németh Lászlót, aki ebből az alkalomból "inter
jút" készített vele, akkor tudódott ki, hogy vérhas, meg tüdő- és középfülgyul
ladás következményeként süketült meg.

Fogyatkozása nem vált korláttá. Ellenkezőleg: a csapást életébe tudta épí
teni, értékké tudta. szublímáíní.

Csak írásban - levélben, jegyzetfüzetben, blokkon - lehetett vele beszél
getni. Aki meg akarta magát értetni, azt a pontos, tömör, lényeget markoló fo
galrnazásra kényszerítette ez az érintkezési forma. Másrészt így terebélyesedett
ki az a legendás méretű - csak Kazinczyéhoz hasonlítható - levelezése, a ka
pott és küldött levelek óriási tömege, melynek fölhasználásával és földolgozásá
val élete végén önéletrajzának megírásába foghatott.

Annak az embernek a jellegzetes hangján beszélt, akinek szava mögül hiány
zik a hallás. Aki először találkozott vele, s meglepte a váratlan helyzet, azt
mosolyával, kedvességével ő segítette át zavarán. Mondják, volt idő, amikor a
pécsi egyetem magántanáraként a bölcsészeti fakultáson előadásokat tartott. Ha
a beszéd lendületében felerősödött vagy eltorzult a hangja, egy hallgatónak az
utolsó padban az volt a dolga, hogy föltartsa a kezét. Ö kérte meg rá.

Csaknem harminc éven át volt a pécsi egyetemi könyvtár "mindenese". Sza
kozott, lajstromozott, egy időben a könyvtár vezetését is ellátta, irányította a
beszerzést, könyvek ezrei mentek át a kezén, beléjük tekintett, rengeteget el is
olvasott. A kollégák és a kutatók bizalommal fordulhattak hozzá tanácsért. Rop
pant tájékozott volt. Oriási olvasottsággal, csodálatos emlékezettel rendelkezett.

Hatalmas tudását könyvekből, autodidakta módján szerezte meg. Az első vi
lágháború éveiben -csupán öt félévet hallgatott a pesti bölcsészeten. a többit a
katonaságért számították be. Mintha a közlekedőedények törvénye az érzékszer
vek működésére is érvényes volna: a csönd betömte fülét, de szeme annál ér
zékenyebben szívta föl a látható világ képét, a könyvekből szerezhető tudást.
A megismeréshez. a betű, a könyv, az olvasás nyitott számára kaput. (Szép köny
vet írt Az írás történeté-ről.)

A divatosra, a "modern"-re kissé gyanakodva, ironikusan nézett. "Pipaszur
káló" -l.. mondta a Mecsek hátába szúrt hatalmas beton tévé-toronyra, amikor
erkélyünkről körbepillantott. De könyvekkel körülbástyázott világában," a sebből,

a süketségből is értéket csíholva, s fogyatékosságot megnemesítve, mindvégig
eleven kapcsolatban élt környezetével. Példát adott, hogy egy vidéki város könyv
tárazobája fölé teljes emberi és írói életet lehet boltoeni. Megmutatta, hogy a
látszólagos és vélt magány szrgeteíről az emberi múlt nagy távlataira és jöven
dő reménységére nyílhat kilátás.

Fiatal alakját - sok humorral és nagy szerétettel - a kiváló barát, Kodo
lányi János rajzolta meg, és emelte az irodalomba az emberiség őskorában ját
szódó regényében, a Vízözön-ben. Li Úr-Ba'u, a "süket könyvtáros", É-anna ha
talmas könyvtárának igazgatója, "Isten hűséges kutyája", "Úr-Ba'u, azaz Ba'u
szolgája, mint minden reggel, aznap is erősen megkésve rohant föl a könyvtár
lépcsőin, amikor Útnapistim· meglátogatta. Kézzel-lábbal iparkodott, hogy. a ké-
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sést csökkentse. Örökké rohant. Örökké elkésett. A könyvtár látogatói gyakran
úgy kuporogtak a lépcsőkön, mint a verebek. O meg szélsebesen rohant föl, be
vágódott a. nehéz bronzkapu. már messziről integetett, szabadkozott, sajnálkozott,
de hát annyi a dolga örökké ..."

Tiszta ember volt. A hűség és a szolgálat embere volt. Példa-ember volt.
Szívós és önzetlen, makacs. és szerény, szenvedélyes és önmagát sohasem sai
náltató. Elviselte, ha dícsérték, ha jót mondtak róla. S eltűrte, ha eszméit agy
remek közé sorolták, vagy tudomást se vettek róla. Megjelent tudós monográfía,
mely a magyar irodalmi kritika legutóbbi hét évtízedét tekintette át Gyulai
Pált61 Lukács Györgvig - nevének említése nélkül. Sziriat oszlopai című köny
ve átdolgozott kiadásának megjelenésére évtizedekig kellett várnia. "Pár _év ...
mi az örökkévalósághoz képest" - mondta mosolyogva, s a mély ráncok szét
futottak szíkár, csontos arcán.

(AZ IRODALOM ÉLETE ÉS TÖRTÉNETE) A két háboru között, a hus-zas
évek végén, a harmincas évek elején a magyar vidék szellemi élete fokozato
san önállósult. Nem az országos érdekek ellenében, de sajátos és önálló fölada
tokat vállalva, az egyetemes értékeket gazdagítva. Főként az egyetemi városok
ban, a bölcsészeti karok árnyékában tapadtak meg és sarjadtak ki a vidéki
kulturálís élet magvai. Debrecenben az Ady Társaság, adott otthont a helyi iro
dalmi törekvéseknek, s tolt dobogót a népi írók . zászlóbontásához. Szegeden,
ahol Tömörkény, Móra, Juhász Gyula már a tápláló hagyomány forrását is meg
nyitotta, egy egész fészekaljnyi fiatal író- és tudósnemzedék szerveződött cso
porttá Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma néven. S Pécsett is, a pozsonyi
egyetemnek a városba köbtözése után, lehetőség nyílt, hogya helyi érdekeken
túltekintő, országos föladatokat és gondokat vállaló irodalom és szellemi góc, cso
portosulás jöjjön létre.

Ennek a pécsi illetőségű, de a két háború közti magyar irodalomban is nyo
mot hagyó szellemi életnek legfőbb szervezője, mozgatója, organízátora Várkonyi
Nándor volt. 1925-ben és 1926-ban Pécsett megjelenik a Symposion két vaskos
kötete: Várkonyi nemcsak írással szerepel mindkét számban, hanem a folyóirat
nak, illetve könyvsorozatnak tervezett kiadvány szervezői és kiadói gondjait is
vállalja. A Symposion a magyar szellemtörténeti kutatás egyik első bázisaként
született meg, s ha a jelentősebb munkatársak - Halász Gábor, Kerényi Ká
roly, Németh Antal, Sárközi György, Szerb Antal, Várkonyi Nándor, akkor még
mind inkább innen, mint túl a harmincon - útja később szét ís vált, ez az
indulás és együttes bemutatkozás jól mutatja, hogy milyen igénnyel és "csillag
zatállásban" kezdődik Várkonyi írói és irodalomszervező pályája.

A nemzedékének legjobb, legfölkészültebb gondolkodóival kapcsolatot kereső

Várkonyi figyelme egyszerre tapad a [elenre, az akkori tudományos gondolko
dásra erjesztően ható szellemtörténeti kutatás eredményeire, a kortárs világíro
dalom értékeire, és a múltra, a magyar irodalom lepergett évtizedeire. Tanul
mányt ír Claudelről, Verhaerenről, Huysmansról, Anatolé France-ról, s megírja
a századforduló magyar irodalmának történetét Arany János halálától (A mo
dern .maquar irodalom 1880-1920, később átdolgozott és bővített formában Az
újabb magyar irodalom 1880-1940 címmel jelenik meg a munka), új eredménye
ket hozó kutatást végez a Petőfi-Ikonográflában, hasznos kézikönyveket és anto
lógfákat szerkeszt. Az irodalom élete és története, az egyetemes és a hazai értékek
mindig szétválaszthatatlan egységet [elentettek számára. Világirodalmi tanulmá
nyainak távlatában szemlélte (még a közel-látásból származó tévedések árán is)
a kortárs magyar irodalom jelenségeit. S az irodalom eleven mozgását, vérlee
ringését és izomműködését kereste a klasszikussá balzsamozott értékek mögött,

Mint kutató nem vált szebatudóssá. Kitűnő gyakorlati érzékkel rendelkezett.
Irodalomtörténeti munkáit munkaeszközöknek, .Jcézíkönvveknek" szánta, olyan tá
jékoztató, rendszerező, eligazító munkáknak, amelyeknek becsét, időálló értékét
gyakorlati hasznuk, s nem a bennük megfogalmazott megföllebbezhetetlen ítélet
adja. S nagyszabású irodalomtörténete létrejöttét, megszületését is igen ötletes,
gyakorlatias módszer alkalmazásának köszönheti. Levelezést kezdett kortársaival.
önéletrajzot, bíbliográfiát kért tőlük, s ha neki hiányzott, műveiket is elkérte
olvasásra.

Az irodalomtörténész Várkonyít gyakorlatias célok vezették; irodalomszervező

munkáját viszont kipróbált értékekhez Igazította."
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Esztétikai elveken nyugvó Igényessége és kiváló szervező képessége hozta lét
re és tartotta fenn li negyvenes évek egyik legjobb magyar irodalmi folyóira
tát, a Sorsunk-at. 1941-ben, a tízéves fennállását ünneplő Janus Pannonius Iro
dalmi Társaság indította meg a lapot, s egészen 194!l-ig, az irodalmi társaságok
feloszlásáig jelent meg. A Zrinyi gondolatát - "Egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalók" - homlokára tűző folyóirat a második világháború és a terjedő

fasizmus éveiben a humánum védelmet, az egyetemes magyar irodalom érdekeit
vállalta. "Ahogya magyar élet egész kérdéshalmazat szerves egészben látjuk,
éppúgy nem fogjuk tájak szerínt osztályozni a kérdések kutatóít s a toll mun
kásait. Csak egy célunk lehet: minél mélyebben megismerni az egyetemes ma
gyarságot, s a szellern fegyvereivel szolgální megerősödését" - írta Várkonyi a

- folyóirat beköszöntő, programadó cikkében. A Sorsunk a németesítő törekvések
idején bástya, az irodalom népi és urbánus táborra történő megosztása helyett
minden becsületes értéket vállaló és egybefogó fórum, a fasizmus ellen a hu
mánum szígete volt. Segítette, bátorította a fiatal írókat (először közölte példá
ul Fodor András, Rákos Sándor, Simon István verseit, Mészöly Miklós novelláit) ,
kapcsolatot tartott az elszármazottakkal (például Kodolányival), otthont adott az
ittenieknek és az idekerülteknek (például Bárdosi Németh Jánosnak, Csorba
Győzőnek, 'I'akáts Gyulának, Weöres Sándornak).

Hogy Várkonyi tevékeny irodalomszervező és: szerkesztő munkája mit jelen
tett a két háború közti magyar irodalomban, még alig ismerjük. Egy-egy pub
likáció, mint legutóbb Szabó Lőrinc leveleinek válogatott kötete - ahol a költő

Várkonyihoz írt tizenegy levelét olvashatjuk - azonban már sejteti ezt a sze
repet. Hát ha egyszer sor kerül Várkonyi levelezésének is a kiadására! Kölcsö
nösen eszméltető, gazdagító, művekben is nyomon követhető személyes kapcsolat,
barátság különösképpen két íróhoz fűzte: Kodolányi Jánoshoz és Weöres Sándor
hoz. Pergő évek című félbemaradt, de töredékesen \ is nagyszabású, kiadásra mél
tó önéletrajza a két háború köztí magyar irodalom mélyebb megértésének és
egy kivételes képességű irodaíomszervező és író igaz megismerésének lehet majd
a forrása.

(LATOMAs AZ EMBERISÉG MÚLTJARÓL) Várkonyi legismertebb .:- ne
vének népszerűséget szerző - munkája a Sziriat oszlopai. Amíg másokat a
"gyorsuló idő", a titokzatos jövő kérdései foglalkoztattak, s utópisztikus-fantasz
tikus álmokat szőttek az emberiség holnapjairól, ő a - semmivel sem kevésbé
izgató és ismeretlen - távoli múlt felé fordult, s az emberi történelem lepergett
századait idézte meg. Figyelmét az írásbeliség megjelenése, az ismert emberi
történelem előtti korszakra irányította, arra az időre, amellyel az egzakt tudo
mányok egyáltalán nem - vagy csak alig - foglalkoznak. Könyvének fő kér
dése így fogalmazható meg: Mi előzte meg az ismert történelmet? Mi az oka
annak, hogy az ókori nagykultúrák látszólag előzmény nélkül jöttek létre?

Élete csaknem utolsó négy évtizedét ez a munka töltötte ki. A Sziria t osz
lopai 1940-ben jelent meg először, ezt két év múlva követte a második kiadás;
új, átdolgozott, az eredeti terjedelem többszörösére bővített formában 1972-ben
látott napvilágot a Magvető Könyvkiadónál. (E munka részének tekinthető El
veszett Paradicsom című kézirata még kiadásra vár.) :

Várkonyít az emberiség múlt jának tervszerű és médszeres tanulmányozása
során négy - s egy ponton föltűnően összevágó - mozzanat ragadta meg:

1. Az egész Földgolyón találhatók olyan megalit emlékek, piramlsépítkezések,
rommezők, templomvárosok, dolmenek, kőkörök, ősszobrok, csí llagvárták, kőbe vé
sett jelek, amelyek eredetéről és elterjedéséről kevés: megbízható ismeretünk van.

2. A Földkerekség minden népénél, a földrajz és az éghajlatok összes öve
zetében a megismétlődő világpusztulás emléke, a különféle vízözön-rnondák és
egyéb katasztrófa-hagyományok sokasága maradt fenn.

3. A trópusok minden táj án, a tengereken innen és túl, a leg archaikusabb
emberfajtának, a törpe népfoszlányoknak a jelenléte figyelhető meg.

4. Némely növény- és állatfajták hasonló elterjedést mutatnak.
Várkonyi e kérdések - és tények - magyarázatát "az egykori összekötő

földrészek feltevés:ében" találta meg. Hipotézise szerínt "az ember megjelenése
óta földrészek, szigetek vagy akár tengerpartok süllyedhettek el". "Ez a tétel
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segített el aztán --' írja a továbbiakban - az ókori nagykultúrák előzmény nél
küli feltűnésének magyarázatához. amely felismerés végül e könyv kidolgozásá
nak közvetlen elindítója volt." (Várkonyi tételét hipotézísnek, könyvét "látomás"
nak mondja, Mások a földrészek elsüllyedésének lehetőséget tagadják. Igy Ste
gena Lajos, aki Atlantisz című könyvében - Gondolat Kiadó, 1963 - Várkonyi
nevének említése nélkül a földrészek - így a Platón által Atlantisznak nevezett
földdarab - elsüllyedésének hipotézisét elutasítja, s a hamis romantika és le-
genda világába utalja.) ,

Várkonyi az írásbeliség megjelenését megelőzően egy hosszú korszak létét
föltételezi. E korszak életének, a régi kultúrák képének megrajzolásába és az
említett kérdések megválaszolásába magyarázatul az emberiség szellemi hagyo
mányaira, a mítoszokra támaszkodik. Az emberiség őstörténetét, a mítoszok ke
letkezését így értelmezi: "Ösemlékezése (mítoszai) szerint az ember eredetileg
benne élt a harmóniában, teljes közösségben a természettel, tárgya volt a rend
nek, mint a növény és az állat. De sorsa az lett, hogy ki tudott belőle lépni,
a természet alanyává küzdötte fel magát, s rendjét saját, önös céljainak vetette
alá. Diszharmóniát teremtett, de hogy zavart vethessen a roppant szerkezetbe:
a Kozmoszba, előbb fel kellett ismernie hozzá való viszonyát, átélnie a szer
kezet lényeget, rendjének törvényeit. Tettének következményeképp elkülönült, ma
gára maradt, s egymagában szembekerült a teremtés többi részével; a magány
súlya, a hatalom terhe önvádra, a bűn tudatára ébresztette, s .ezt az élményt
örökítette meg a bűnbeesés mítoszaival. Élete ettől fogva visszavágyódás az el
veszett öntudatlan harmóniába. S mínthogy visszalépnie, belemerülnie többé nem
lehetett, új rateremteni, lemásolni igyekezett. Áldozataival a természetnek a ki
szakadás által megbontott rendjét kívánta helyreállítani, restituálni, ritusaival
a Kozmosz törvényeit utánozta, regéíben, látomásaiban a rend nagy ősképeitidéz
te maga elé, misztériumaiban a Paradicsom bezárulf kapuit nyítogatta."

Várkonyi nem tudós, főként nem - saját szavával - "tényhivő pozitivista".
A Sziriat oszlopai nem a hagyományos értelemben vett történettudományi mun
ka, hanem mítosz-értelrnezés, Támaszkodik a különféle természettani és törté
neti adalékokra. az antropológia, a folklór, a régészet, a növény- és állattföld
rajz, az etnológia, a föld-, víz- és természetrajz, a földtan, a geográfia stb. lm
tatási eredményeire, de legfontosabb vezetőül "az emberiség regés hogyamányait"
használja föl. Számára a mítosz, a monda, a hagyomány nem "mese", hanem
egy elsüllyedt világ emléke, \ üzenete, s ennek a szellemi emlékanyagnak .a való-o
ságtartalmaít keresi. Várkonyi nem végzett egyetlen ásónyomnyi eredeti régé
szeti kutatást. Az ő munkája a könyvekben talált ismeretek értelmezése, magya
rázata, szintézísbe hozása volt.

Könyve mintegy kitágította az emberiség történetét. Föltételezése szerint 'az
emberiségnek volt egy olyan korszaka, amikor az ember "oly tudománnyal ren
delkezett, mely belátást biztosított neki a kozmikus törvények rendjébe, si az
élet véletlenei fölé emelte". Ez volt a természeti vagy mitikus ember korszaka.
Erről a korszakról tanúskodnak az emberiség mítoszaí, (Ennek a természettel
harmóniában élő, mítosz-teremtő embernek a látomása tettenérhető Weöres Sán
dor költészetében. Az emberiség őskorát támasztja föl Kodolányi a Vízözön és,
az Új ég, új föld című regényében. Németh László kérdésére: "Nem különös,
hogy Magyarországon a harmincas években, egymástól függetlenül az őstörténet,

a mitológia iránti érdeklődés egyszerre annyi önálló agyvelőben tört föl?"
Várkonyi szeréuven azt válaszolta: "Párhuzamos dolog volt ...")

Ha már a párhuzamokról beszélünk, legyen szabad rámutatni egy olyan
részleteiben eddig még nem vizsgált, s itt is csak érinthető - analógiára, gon
dolati egyberímelésre, amely Várkonyi "látomása" és Teilhard de Chardin esz
mevilága között némely ponton fölfedezhető. Várkonyi a régi ember világképét
kereste, a mítoszok korát rekonstruálta. Fentebb hosszasan idéztük, milyennek
látta az emberiség őstörténetét, paradicsomi állapotát, majd bűnbeesését, s mí
vel magyarázta a mítoszok keletkezését. Ez a kép sokban emlékeztet Teilhard
ember- és vílágképére, a világegyetemről és az emberi történelemből alkotott ví
zióiára, arra, amit a világ és az embergeneziséről mond. Várkonyi sem volt
tudós a hagyományos értelemben, akárcsak Teilhard: az intuíciót" a víziót egyi
kük sem zárta ki a kutatás területéről. Várkonyi elfogadta a modern kor nagy
fölfedezését, az evolució tanítását, abban a Teilhard-i értelemben, amely a vi
lágot állandó teremtésnek fogja föl, s a világ fejlődését a szellem növekedésé-
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nek tekinti. Várkonyiábban a tekintetben sem volt tudós, hogy hipotézisének,
víziójának filozófiai általánosításat kidolgozta volna. De ha munkájának filozó
fiai alapjait keressük, megint csak olyan eszmékhez jutunk - a humánum és
a teljesség igénye, a bit az életben és az abszolútban, a tudat primátarsa -,
amelyek a nagy francia gondolkodóval rokonítják.

Várkonyi könyvét a kiadó "lenyügöző, regényes látomás't-nak nevezi. Ami
benne adat, főlhasznált tudományos eredmény és műveltséganyag, azt bizonyára
gazdagítani vagy cáfolni fogja a tudomány. (Ezért is volt szükség az újabb és
újabb átdolgozásokra.) De ami benne "regény" és "irod~lom", ami egy szuverén
elme víziója, az elgondolkoztató, fölvillanyozó, megtermékenyítő érték marad a
jövőben is.

KERESZTURY DEZSŐ VERSE

S~ületé8 halál

Születés halál: dallam és
szó, múltból Eden-villanás,
vágyott cél, sejtett tanács;
kút s szurdok közt számvetés.

Az újszülött visít: búcsúzik, új világra lát;
mélyből merül fel, rúgkapál: a színre lép,
fény, jég szélben őrzi az ős öl'anyamelegét;
hogy minden az övé lesz, nem is adhatja alább,
mert semmi meg nem semmisül.
Ki jól kérdez, jót kap feleletűl,

ki rosszul, elbukik. Sorsának csillagát
magával hozza,' de sodrába veszi a világ.
A' kismamák sok tört vágy megvalósulását.
kudarcaik jóvátételét várják;
pedig a sors pályait amaz ősanyák

szabják meg, ők őrzik a kezdet és vég ajtaját.

Születés halál: csak alak
változás, volt, van, lesz tovább,
mi - hitted - örök palotád,
épül, hull; pár pillanat.

Oh ifjúság ködfényes álmai:
kíváncsi-hős kalandra szállni ki
a végtelenben s önmagadban!
Az eredendő bűn: vágyaid tűzvészbe borító csóva,
s az ős erény, tisztességed egy: - vadkan angyal,
Miből új élet lesz: külön zengő és egymásba szakadt dal,
testvér test-lélek vakon szikrát vető csókja,
kettős arc: pusztító teremtés, fáklya-lom
befonva tilalmakba, rosszba, jóba;
kihunyt gyönyörből új kedv, fájdalom, 
A herélt szent, a hermafrodita
boldog, vagy a törvény sorsvállaló fia?
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Seiiletés halál kiizt gúlák,
kőbe gyúrt Judás, titok
ől'iz múltat, holnapot;
mű s rom; élet árja, gát.

Az ember, ha kilép az anya-csendből,

a vacogtató míndenség helyett
felIoghatóbbat álmodik. Szorongva él, öl,
szenvedélyek űzik, érthetők, érthetetlenek.
Nap, hold kotlik: felváltva keltető tyúk
idő, tér, tűz, víz, test, lélek tojásain ;
egy teremtményre oly sok égi s földi őr jut,
fény vág, korom ködként sűrűl a kín.
Ki felnő él : uralkodik, szolgál, tesz, lázad,
öröm, vágy, gond fűti, gőg, öntépőa).ázat:

úgy véli, ha pusztán kezdődni és végződni tudhat,
élni s nem túlélni, pályája semmi-út csak.

Seiiletés halál; közte vak
tengés csupán? Milliárd
nöt'ekszik szenvedni kárt;
múlik, nyoma sem marad.

A vér lassúdva kering, ránc hasogatja a bőr

sima tükrét; a vert had düledék várába vonulva
is mentené magát, a parázs Lángra gyúlna,
a győztest leverik, mi felmagasult eldől:

ez a félelem önti el zavaros árral
a balga öregek krtstályvízű kútjait.
Vigyázz! Iszonyodva leszel egyedül a halálban,
ha tapasztalatod nem a változásra tanít.
Csak ha megérted a rügy-gyümölcs, tojás-szárnyas, hullám
titkát a személytelen lét törvényét megtanulván :
rendületlen Jélekkel úgy lehet
a pallos alá hajtanod fejed.

Mint egynemű anyagból gyúrt golyó,
mely héja minden pontját
egyforma távol tudja a szívó
középtől s végzete a korlá t,
mellyel törvényét tel]essé teszi:
születés halál közt pár pillanatra
lehetsz egész magad; kígyúlsz,
bár hullva hullsz
és szétfreccsensz a változásba halva.

Ajánlás

Tegyük példázattá, mí múlttá vénült,
így még sorsunk értelme is kijő,

s a csillagok közé ha tán kilépünk,
már nem vitázik velünk tér, idő.
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RADNÓTI SÁNDOR

A SZENVEDŐ MISZTIKUS
Mísztíka és líra

3. MISZTIKA ÉS ISTENKERESÉS - A MISZTIKA SORSA

A). A formateremtő misztikus eszme új problematikáját színéről és visszájá
ról két nagy lírai mű - Blake-é és Novalisé - mutatja, Színéről Blake, a mísz
tikus költő, visszájáról Novalis, a misztíka által mélyen befolyásolt romantikus
művész, William Blake szocíológiai helyzete már önmagában is nyilvánvalóvá te
szi a nehézségek egész sorát: Blake az elsők és legjelentősebbek egyike azon mű

vészek végtelen menetében, akiknél a "művész" meghatározás - akár a láng
észnek kijáró hódolat, akár az ügyefogyott bolondnak kijáró elnézés, akár a szo
katlannak, lázadónak kijáró felháborodás árnyalatával - a mindennapi élettel
való ínkongruenciát, a polgári világba való beilleszkedni nem tudást jelenti. (Más
kérdés, hogy a 'polgári világ a bohémía formájában hamarosan e szekatlan ma
gatartástípusokat Integralta. Ezért e magatartás gyakori pózzá változása, s ezért,
hogy oly sok nagy művész élt külső formája szerint szígorú, "polgári" életet.)
Blake integrálhatatlanságáról nemcsak életrajzának tényei vallanak, hanem a má-

'ig nem szűnő vita elmeállapotáról. Mindez az ő esetében a misztikus élet és
gondolkodás - a mélyen és igazán átélt, átgondolt mísztíka - integrálhatatlan
ságát jelzi. Ez helyzetének egyik fő vonása. A másik: problematikussá válik ma
ga a spirituális realitás is, amelynek természetes volta, az élmény evidenciája
éltette a korábbi korszakok misztikusait. Nem magában a költőben megy végbe
ez a folyamat. Ha a kérdőjelek az ő lelkében marülnének föl, nem nevezhetnénk
művét mísztíkusnak. De formáiban öntudatlanul is számot kellett vetnie azzal,
hogyaközfelfogás, amelynek segítségével a mísztíkus artikulálhatta magát 
ha abból kiszakadva is, de abból kiszakadva, ha annak konvencionalitását meg
tagadva, de éppen a konvenció segítségével értelmezve gesztusát -, nos, ez a
közfelfogás már korántsem oly szílárd, oly bensőséges része az életnek, mínt a
polgári világ születésének és kiterjeszkedésének évszázadaiban. Azon korok klasz
szikus mísztíkusai kép nélkül vagy szigorú ökonómiával alkottak, a vizíonáríus
Blake látszólag távolabb nyúl vissza az időben, amikor még a mísztikus vízió
a kolostorokban és a kolostorokon kívül nem volt ritkaság, s hozzátartozott az
élet a közösség, illetve a közösségek szükségletei szerint szabályozott s korlá
tozott spirituális realitásához. Mégis, valójában Blake a misztikus magány újabb
fokozataként vízióiban a spirituális· tárgyi világ újrafölépítésére vállalkozik, vi
lágnak, melynek egyedül a Költői Géniusz szab határt. Innen, ebből a szolgálat
ból ered a művészi képzelet jelentősége Blake-nél, nem pedig a romantikus mű

vész-demíurgosz-képzet egyik válfaja az. Műveinek sugalmazott voltát azért
hangsúlyozza Olly gyakran, hogy kinyilvánítsa: a költői képzelet nem más, mint
a szílárd hit. "Nem láttam Istent, nem is hallottam, véges testi érzékéléssel 
mondja Ézsaiás próféta The Marriage of Heaven and HeH (Menny és Pokol
házassága) című rnűvében -, de érzékeim mindenben felfedezték a végtelent,
s én akkor ráföttem s ez továbbra is szílárd hitem, hogy a nemes felháborodás
szava az Isten hangja. Ezért nem törödtem a következményekkel, hanem meg
írtam, amit írtam. - A szílárd hit tehát olyanná teszi a dolgot, amilyennek
gondoljuk? - kérdeztem én erre. - Minden költőnek ez a véleménye - fe
lelte Ézsaiás -, és a képzelőerő korszakaiban a szilárd hit hegyeket mozgatott
meg: de nincsenek sokan, akik bármiben is szilárdan tudnának hinni." A ne
mes harag a "gúnyolódó" racionalistákon kívül senki ellen sem tör olyan erő

vel, mint a fennállő egyházak belül hazug, kívül embertelen "közössége" ellen:
a szerelern helyén kápolna áll, tiltó táblák, "And Priest in black gowns were
walking their rounds, / And bíndíng with bríars my [oys and desires." ("Ta
lárban papok köröztenek ott / Meghalt kezükön vágyam s örömöm" .:...- Donga
György ford.) Blake radikális új kinyilatkoztatást, új próféciát, új evangélíumot
akar hirdetni. Mégis, formára talált nagy művei mögött elsősorban a keresztény
ség nagy, kidolgozott szimbólumai állnak, gyakran persze teljesen átalakított
formában. .
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A misztikus tárgyi világ újrafölépítéséről s a teljes adott tárgyi világ misz
.tikus átépítéséről van szó. Nemcsak a próféciák mutatják a törekvést, amelyek
ben a blake-i mítoszba beilleszkednek a közvetlen utalások a korszak nagy
történelmi s társadalmi változásaira és vérlázító íszonyataíra, hanem a lírai ver
sek is. A tárgyi világ újrafölépítésének célja különbözik a misztikának azoktól
az irányaitól. amelyekből a nagy misztikus líra - San Juan de la Cruzé és An
gelus Silesiusé - elsősorban táplálkozott. Ott adva volt a tárgyi világ a ke
reszténységben és a külön utat éppen a tárgyi vonatkozások aszketikus leépítése
jelezte, az ember egyetlen - mindent magába foglaló - tárgyra összpontosí
totta egész létét, Istenre. A panteista természetmítoszon alapuló mísztíkus rend
szerek azok, amelyek arra vállalkoznak, hogy bejárják visszafelé is a mísztíkus
útját, konkretizálják, rendszerezzék a misztikus szemléletből következő világot,
a természet és az emberi természet rendjét. így hosszú előtörténet után Jakob
Böhme műve, majd utóbb, jóval alacsonyabb színvonalon, de nem kevésbé ha
tásosan Swedenborgé, Nem is véletlen, hogy Blake-re a legközvetlenebbül éppen
ők hatottak. Hatottak, nem mitikus természettanuk, hanem a hatalmas termé
szeti antinómiák jóval általánosabb mítosza révén, a természet Istenben eszméje
révén. A költői feladat, amelyet eszméje előírt Blake számára, a vízió volt. A
személyíség misztikus önteladása helyett feladata a szernélyíség misztikus kitel
[esítés, az aszkézis megtagadása volt, A költői képzelet ístenítése, amelyet
az imént említettünk, szintén a teremtő misztikus eszméjéből fakad: a költői
teremtés az isteni teremtést allegorizálja, Krisztus és a próféták költők. De a
költői teremtés egyszersmind sugallat, maga a mísztíkus megvilágosulás; s ezzel
Blake is - mint minden misztikus - a világot Istenben. konstruálja meg, Is
tent pedig magában éli át, Mint mindenmisztikus, mert Blake ídeája ugyan
megfordítása a világot elszenvedőneka világot megteremtővé, az önfeláldozás
nak kiteljesítéssé, de e megfordítás - mint ennek az esszének az eddigi elem
zései remélhetőleg megmutatták - benne rejlett az elkülönülő mísztíka gondo
latvilágában. Benne rejlett megformálatlanul, benne rejlett úgy, hogy a szegény
ség tárta elénk a gazdagságot. S Blake sem tudja megformálni a misztika mí
toszát: a szenvedő misztikus teremt az ő verseiben is maradandó formát, a te
remtő mísztikus pedig a megrendítő és maradandó torzókat, formátlanságokat.

A teremtés Blake legnagyobb művészi és gondolkodóí problémája, világa
megteremtése a világ föloldhatatlan antinómiái szerint s az elszakadó ellentétek
mísztikus együttlátása. Nem egyetlen lélek ez a világ, mint a klasszikus mísztí
kusoknál, hanem az egész - misztikusan elképzelt - történelem, az egész tár
sadalmi élet. S mégis pusztán egyetlen lélek, nemcsak magányos, heroikus küz
delmei, hanem világa határai miatt iSI: olvasója nem fogadhatja próféciáit, mint
új szerit könyveket, hanem csakis mint egyetlen ember fantasztikus sejtelmeit.
Blake meghatározhatatlan műfajú szózatainak is a líra a titkos műfaja. Az is
tenséghez közeledése a személyes közeledése a személytelenhez.. Tudjuk: ez a
misztikus Istenélmény. s Blake egy korai méltatója, Gardner, nagyon pontosan
határozza meg e viszonyt: Blake-nél "az ember Isten körvonala". Az örökké
11a.ló Evangélium, e kései nagy lírai mű híres szavai - "Thou art a Man, God
is no more"; (Ember vagy, több Isten se lehet" - Képes Géza ford.) - ezt a
viszonyt határozzák meg. Mert a misztikus emberről van szó, akikhez Isten szól
ekképpen: ",If thou humolest thyself, thou humblest me; / Thou also dwell'st
in Eternity." (H~ megalázod magad, megalázol engem, Te is az örökkévalóság
ban lakozo1.) Az átértelmezett Krisztusról; Képes Géza fordításában: "Alázat,
kétség; tép, nyomorgat / Kioltja a Napot s a Holdat, / S tüskés szárai elfödik
/ A lélek drágaköveit. I Az élet a lélek Öt Ablakán át / Nem látja, csak tor
zult világát, I S hited lesz egy hazug világ, I Ha csak szemeddel s nem sze
meden át / Látod, mít, az éj ad s elvesz az éj, / Míg fényárban a lélek álma
rnély."

Blake formára hozott nagy misztikus Zírá.1a a Songs of Innocence és a Songs
of Experience (Az ártatlanság és a tapasztalás dalai) egymásra felelő két köny
vében található. Ezekben is jóval nagyobb a tárgyi anyag, mínt bármely előt

te [áróimiszttkus költészetében. Épp ezért a kötetnek, s a két .kötet egymásra
vonatkozásának nagy művészi jelentése s jelentősége támad. Nem egy vers misz
tikus eszméjére csak a kötetek egészében derül fény. Az ártatlanság és a ta
pasztalás, a bárány és a tigris ellentétpárjai teremtik meg a kötetek formáját
és sok versnek párdarabja a másik kötetben található. Az ártatlanság versei,
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az ártatlanság, az öntudatlanság uralkodó motívumával teremtik meg a tárgyi
világ misztikus redukcióját. Mondorn, a redukció nyomán is gazdagabb marad
a versek tárgya, mint a' régi rnísztikusoknál, s már maga a redukció szűkséges

sége, főként sajátos emberi állapotok, a csecsemőkor és a gyerekség ártatlansá
gának és az álom öntudatlanságának kiválasztása és annak szembeállítása a kör
nyező világgal, a társadalmi élettel, a régiek egyszerű dualizmusa (az igazi em
beri magatartás és ellentéte) helyett a tárgyi konkretizálás költői feladatát mu
tatja. De fl. feladat megoldását csak ez a redukció hozhatta. "Sweet babe, in
thy face / Holy image I can trace. / Sweet babe, once like thee, / Thy maker
lay and. wept for me". (Weöres Sándor fordításában: "Édesem arcodon / A
szerit képét olvasom. / Mint te most csecsemő, / Sírt értem a·· Teremtő.") Aki
csak az ártatlanság-könyvbeli Crádle Songot (Bölcsődal) ismeri s társait, nem
ismeri összefüggéseit s nem tudja Blake más műveíből, milyen gyűlölője volt
a költő az objektív vallásoknak, föl teheti a kérdést, vajon nem pusztán az "ob
jektív" Istenre, teremtésre, gondviselésre hagyatkozó vallásos líra szokványos
hangja ez? Kétségtelen, hogy a redukció, amely Blake négy isteni erényét, az
Irgalmat, a könyörületet, a szerétetet és a békét elsősorban az ártatlanok, a ta
pasztalatlanok, tudatlanok, a kisdedek között leli s lelheti föl, bizonyos mértékig
- Blake viszonylag gazdagabb tárgyi világának, közvetítettebb misztikus lá
sárletének nem sejtett adójaként - egyes versekben, a verseket önmagukban
szemlélve, visszahozza a primitív áhítat, a teremtettség s elrendezettség hangu
latát, Ahogy az atya hajlik a csecsemő fölé, úgy hajlik az Isten a világ fölé.
S önmagában talán a négy erény hitvallásának verse, The Divine Image (Az
isteni képmás) sem változtatna e vélekedésben, pedig ezekben az erényekben
a vers tanúságtétele szerint ember és Isten egyesül. "For Mercy, Pity, Peace
and Love / Is God, our fáther dear, / And Mercy Pity, Peace, and Love / Is
Man, his child and care. / / For Mercy, has a human heart" / PitY a human
face, / And Love, the human form dívine, / And Peace, the human dress."
(Mert az Irgalom, a Könyörületesség, a Béke, a Szeretet az Isten, a mi jó atyánk,
És az Irgalom, a Könyörületesség, a Béke és a Szerétet az Ember, [Isten] gyer
meke és: gondja. Mert az Irgalomnak emberi szíve van, A Könyörületességnek
emberi arca, És a Szerétet az isteni emberi formája, És a Béke emberi öltö
zéke.) De ei kell olvasnunk az isteni képmás másik versét (A Divine Image),
amely körülbelül öt évvel később, 1794 körül keletkezett, kétségtelenül a jako
binus diktatúra hatására. Weöres Sándor fordításában: "Kegyetlenség: emberi
szív, / Féltékenység: emberi kép, / Terror: istenember-alak, / Titok: emberi öl
tözék, / / Ember-öltözék: vert acél, / Ember alak: kohó, s lobog, ! Ember-kép:
zúrt kemenceszáj, / Emberi szív: éhes torok" A tapasztalás egyik dalában, az
Infant sorrow-ban (Csecsemő szomorúság), az Infant joy párdarabjában. a cse
csemő is az anyai nyögések s apai jajgatások ellenére a veszélyes világba ug
ró, sivalkodó, duzzogó, durcás gyámoltalanság. Az ártatlanság dalaira a tapasz
talás dalai felelnek, és félelmetes ellentétük oszlatja el a naiv vallásosság, az
ártatlanság egy-egy gyöngéd és kedves: dalában fölmerülő képét. A tapasztalás
dalai az ember láncairól szélnak s nemritkán vádolják az, önző és kegyetlen
Istent, értsd a vakbuzgóság istenét, a fennálló hatalom istenét, a "régi ember"
atyját. Az Isten, a király, a pap: "Who make up a heaven of our misery" (Kik
nyomorunkból rakják mennyüket" - Donga György ford.). Anglia éhező és nyo
morgó kisgyermekeinek képétől a két dajka-dal finom ellentétéig. majd az azok
ban is benne rejlő misztikus szimbolika nyílt kímondásáig, terjed Blake hangja
e két kötetben. Nem merev mérnöki mű a két könyv ellentéte, a dualizmus
már az elsőben. is föltűnt, a másodikat pedig teljesen átjárja. De az ártatlan
ság és a tapasztalás dualizmusa mögött misztikus egység áll: ennek a tapasz
talásnak az elutasítása egy míndenen eluralkodó ártatlanság kedvéért, amely
fölött immár nem lebeg eredendő feltételként és kiegészítőként az atyai gond
visEtlés szelleme. Isteni ártatlanság, amely azonosul az istenséggel. A második
kötet elveszett kisfiújának "eretnek" imája ezt fejezi ki: "Senki sem szerét mást,
úgy mint magát, Senki rokont úgy, Senki sem ismerhet Nagyobb Gondolatot
saját magánál: És Atyám, hogy szerethetnélek Téged Vagy valamely testvére
met jobban? úgy szeretlek minta kis madár, Mely az ajtó körül morzsát csi
peget". Nem Assisi Ferenc áhítatos madárkái támadtak fel, Isten tudatlan te
remtményei. Ez a tudás utáni, tudás fölötti mísztikus tudatlanság, hiszen a
gyermek tudja: az ember nem gondolhat magánál nagyobbat. Tudja: "Ember
vagy, több Isten se lehet," A két, isteni képmásról szóló vers harmadik társa,
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The Human Abstract (Az emberi lényeg) a tudatlanság tudását abban fogja ösz
sze, hogy az antínómía, ártatlanság és tapasztalat egymást föltételezi: "Pity
would be no more / If we did not make somebody Poor ; / And Mercy -no
more could be / If all were as happy as we." (Nem volna irgalom, ha nem /
Éhezne köztünk senki sem; / 8 Jóság se, ha a föld fia, mint / Mi, boldog volna
mind." - Kardos László ford.) Ez az antinómia - tanítja Blake - az emberi
agyban nőtt fa bűnös gyümölcse. Egy valamivel korábbi versében, az, "I heard
an Angel singing" (Hallottam egy angyalt énekelni) kezdetűben. még élesebben
fejezi ki ezt az angyal és az ördög párbeszédében, az utóbbi szavaival: az is
teni erények a kínból nőnek az égre. Az egymást föltételező ellentétek gon
dolatából ráismerhetünk a nagy prófécia, a Menny és Pokol házassága neveze
tes gnosztikus dialektikájára, bár ott e gondolat funkciója, mint látni fogjuk,
más. "Ellentétek nélkül nincs haladás. Vonzás és Taszítás, Értelem és Erő, 8:00
rétet és Gyűlölet: ezek kormányozzák az emberi létet. Ilyen ellentétekből fa
kad az, amit a vallásos szívű Jónak és Rossznak nevez. A Jó a tétlen, s az
Észnek engedelmeskedik. A Rossz az Energiából - fakadó tevékenvég. A Jó a
Menny, a Rossz a PokoL"· "A lét egyik oldala tehát a Teremtő, a másik-a Pusz
tító. A Pusztító úgy látja,' mintha a Teremtő az ő láncaira volna fűzve. Való
jában nincs így: a Pusztító a létnek csupán toredékét szernléü s ezeket képzeli
egésznek. De a Teremtő nem teremtene többet, ha a Pusztító nem fogadná ten
gerként magába a teremtés túláradó gyönyörét. - Hát nem egyedül az lsten
a Teremtő? - kérdezik egyesek, mire az én válaszom ez: - Isten csak létező

lényekben vagy emberekben él és működik."

A lírai versek mísztíkájának s e mű misztikus forradalmi mítoszának ellep.
téteí annál érdekesebbek számunkra, mert egyidőben születtek, Föl kell téte
leznünk, hogy a két forma különbsége öntudatlanul vezette két különböző irány
ba a költöt. Mert a Menny és Pokol kívánt, ha tetszik, a történelmet mozgató
ellentéte helyett az ártatlanság és tapasztalás dalaiban a kényszerű ellentét áll,
amely mögött, fölött - igaz, elmúlt aranykorban - a szerelern kertjének sze
relem-rnisztíkája uralkodott, - igaz, álomban - a Night (Éj) csodálatos sorai
ban bárány és oroszlán összebékül. Kényszerű ellentét, amely mögött, s fölött
van a kisfiú tudós tudatlansága - igaz, hitének máglya az ára. A mísztíkus
képlettől, amely szerínt fennállnak a feloldhátartlan ellentmondások és azok mé
gis együtt vannak Istenben, mindig továbbhajszol valami Blake Iírájában. Ezért
forradalmár versek ezek, nemcsak szimbolikájuk, hanem közvetlen tárgyuk ré
vén is. A szeretetszolgálatnál többel" a láncok széttörését akarják. Gondoljunk
az Earth/s Answer (A föld válasza) nagy szózatára az ember önző, vad, fél
tékeny atyjához (a régi ember atyjához): ",Break this heavy chain i That does
freeze my bones áround. / Selfish l vain! / Eternal bane! / That free Love with
bondage bound.''' (Gergely Agnes fordításában: ",Törd szét a láncokat, / Ve
lőmig hat a vas foga! / Legálnokabb, Rút kárhozat: / Szabad szerelrnek gyil
kosa.' ")

Ez a belső feszültség az oka, hogy a versek misztikus eszméje ebben a lí
rában fenyegetetté válik. Mert a misztikus költő valamely titokzatos középpori
ton áll Isten (totalitás) és az ember közötti valódi közvétlenség piciny föld
darabján. Az egyik irányba - széles mezőn - az ember felé nyílik az út. Ez
az istenkeresés . közvetítése, a vallásos szükséglet költészete. A másik irányban
az objektív Isten felé, valamilyen formában elfogadva a transzcendencia köz
vetítését, a gondviselést. Blake Iírája bizonyos mértékig míndkét irányban el
mozdul, a misztika vékony mezsgyéjének mindkét határát érinti. A belső feszült
ség okozza azt is, hogy Blake két verseskötete tárgyi értelemben nem mond
ható egységesnek, a látszólagos életképektől az _allegóriákíg, víziókig igen eltérő

verseket tartalmaz. Mégis, a két könyv, rnínt művészí egység, az előbb említett
misztikus képlétet tárja elénk, az egyes versek. hol az ellentétet, hol az egysé
get kidomborító különféle megoldásait hornogenizálja: ártatlanság és tapasztalat
antínómíája mögött a világot elszenvedő ártatlanság, itt is igen általánosan ér
telmezhető élménye, szemlédete áll. A két kötet művészí egység, de olyan, amely
az egyes versek zárt formáján alapul, s nem azok fölbomlásán. Mert a tárgyi
világ közvetítésének beépítési kísérlete s a misztíka ezzel párhuzamos korikre
tizálódása föltárta a misztika azon belső ellentmondásait, amelyek a legmaga
sabb fokú szimbolikus általánosságban s közvétlenségben egységes építő kövei
a misztikus Iírának, de amelyek kibontva ledöntik a mísztika épületét. Ezt a
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szírnbolíkus általánosságót csak a verseskönyvek együttese (illetve más versek
ezekkel egységben való szemlélete) valósítja meg. De az egyes versek nem épít
hették volna .fel a könyvek egységét, ha zárt formájuk nem határolta volna le
a költöt, nem kényszerítette volna arra, hogy az "egészet" csak a többi verssel
egységben mondhassa el. Igy született meg az ártatlanság és a tapasztalás da
lainak csodálatos, egyszeri formája, ez a paradox, misztíkus líra.

A fonna egyszeri megoldása azonban nem jelenti az élet-megoldást a köl
tő számára, s lírájának feszültsége hajtotta párhuzamos kísérleteiben egy má
sik megoldás, a spirituális realitás fantasztikus kiterjesztése felé. Új mítosz
felé, amelyben a teljesen autonóm költői képzelet felszabadítja lírája realista
redukciójától, attól például, hogy kis kéményseprők misztikus álmát idézze föl.
.Éppen fordítva, a jelenkori Anglia emelkedik föl, mint óriási, a költő kis ha
ragosaí, mint ártó démonok, Newton, Washington, mint hatalmas szellemek, egy
önálló mítológía kisebb-nagyobb szereplőiként. Ennek a nagy és nem kis rész
ben rejtélyes allegorikus mitológiának a magyarázatára itt nem vállalkozhatom,
csak pályaívét jelezhetem: az örök földi-emberi dualizmustól az új Jeruzsálem
földi felépíthetőségének irányába fut az évtizedek alatt. A megingathatatlan kül
detésbe, torzítatlan mísztíkus sugallatba vetett hit állandó maradt, a kétség,
amelyet önellentmondásnak tekintett, nem kísértette a költöt, de a korai pró
féciák örök - a teremtést feltételező - pusztításának sátánízmusa, 'vagy sátán
megvetése messze van például a Milton mégrendítő bizalmától: ,,1 will not ce
ase from Mental Ftght, / NoI' shall my Sword sleep in my hand / Till we
have built Jerusalem / In England's green and pleasant Land." ("Én szellem
harcom nem szűník, / Le nem hanyatlik éndzs:idám, / Míg Jeruzsálem föl nem
áll / A zöld és nyájas Anglíán." - Tóth Eszter ford.)

Mégis, Blake egész prófétikus művének eszméjére igaz, hogy az szekta-misz
tika szekta nélkül. Ezért kell lírikus bázison fölépülnie az új szent könyvek
nek és új evangéliumoknak, s ez hozza létre a forma önellentrnondását, Min
den egyetlen teremtő képzelet feladatává válik s minden egyetlen teremtő kép
zelet iszonyatos és fölemelő belső küzdelmeinek tükrévé. Hölderlin, akit magát
is foglalkoztatott a vallás átpoetizálásnak gondolata, egy teoretikus töredékében
arról beszélt, hogya vallásos magatartások lényegük szerint nem intellektuá
lisak és nem történe] miek, hanem intellektuálisan történelmíek: mitikusak. Nem
pusztán eszmék, fogalmak, karakterek s nem pusztán adottságole és tények anya
guk tekintetében, s nem is mindkettő, egymástól elválasztva, hanem mlndkettő

egyben, a mítosz istenében. Hölderlin meghatározza az epikus mítoszt és a dra
matikus mítoszt, de a fragmentum e részét egy zárójeles mondattal fejezi be:
,,(A Iírai-mitikust még meg kell határozni.)" A megoldás elnapolása nem vé
letlen: meggyőződésem, hogy valóban mitikus lírai forma lehetetlen. A líra mín
dig ótt születík, ahol a nútosz meghal. A mítosz egy -közösség világának hosz
szasan alakuló szimbolikus foglalata. Az eposzok és az antik drámák valóban
szervesen kapcsolódtak hozzá (s azt hiszem, hogy Euripidész drámáinak gyakran
bírált szervetlen kórusai tulajdonképpen az individuális' líra egyik születéspont
ját jelentik).

A polgári világban lezárult a mítoszhoz való közvetlen kapcsolódás lehető

sége a művész eIőtt, s még kevésbé lehetséges, hogy valaki a szó eredeti s va
lódi értelmében mítoszt teremtsen. A XVIII. század végén s az új század elején
a mítosz művészi hasznával igen különböző médokon foglalkozva a romantiku
sok és Hölderlin, Goethe és Blake, akár nagy formakoncepciók összeroppanása,
akár új - szándék és hit ellenére - mítoszhoz közvétlenül nem kapcsolódó
formák teremtése révén foglalták össze - nem utoljára - számunkra e tanulságot.
Blake vállalkozása, a mísztíkus "világnélküliségből" kinövesztett hatalmas világ,
nem alkalmazott, felhasznált, hanem nagyrészt teremtett mitológía, egyedülálló.
Az a megállapítás, hogy ez a fonna nem született, nem születhetett meg, hogy
líra és mítosz mély ellentmondása összeroppantotta. nem kritika. Szegényebbek
1ennénk e csodálatraméltó, hősies kísérlet nélkül. S nemcsak megilletődve állunk
formátlan tömbje fölött, tudva; hogyabalsikert művészí erőnél nagyobb erők

okozták, de belemerülve részletei be, a legnagyobb művészi élményt nyerhetjük.
Csodálatos részletei révén élnek Blake próféciái, s nem úgy, ahogy gyakran a
töredékes régi műalkotások, a befogadó titkos kiegészítése révén. Ott a részlet
az egészet sejteti, itt a részlet gyakran lefosztja az egészet, a mítosz szándékát,
-s tisztán áll előttünk az, ami az egészben elfeledve, allegorízálva: a személyi-
-ség félelmetes erejű harcai, látomásai. Úgy él tovább, hogyamegújuló befo-
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gadásban elszakad a költő eredeti eszméjétől, s ezért a próféciák maradandó
részletei már nem tartoznak a mísztíkus líra tárgykörébe. Eppúgy, ahogy Ge
samtkunst-törekvése, festészete, illusztrációi elemzésekor is a művészet- és esz
metörténet, nem pedig az ez esetben misztikus formákkal - mísztíkus formák
ka! és misztikus formákkal - foglalkozó esztétika feladata, hogy rámutasson
e kísérletek misztikus hátterére - annak ellenére, hogy ezek az összefüggések
még a művészi technika kérdéseiben is fennállnak: Blake a maratásnak is míse
tikus jelentőséget tulajdonított.

Időtlen történelmiség: minduntalan ez bukkan föl Blake nagy kísérleteiben.
Időtlen: a művészről vallott felfogásában és festészetében ezért vélt közvetlenül
folytathatni michelangelóí kérdésföltevéseket. (Michelangelo panteizmusát, amely
szerint az az isteni művészet, amely "megismétli a halhatatlan Isten. teremtő

aktusát", misztikusan átértelmezve.) Ezért folytatta a próféták könyvei s az
evangéliumok vonalát. S mégis a történelem nagy kérdései, a történelmi tudat
az, amely rákényszeríti ezekben az elvont s általános formákban a tárgyi világ
kiterjesztését, a nagy dinamikus változások allegórláját, Blake evangéliumát a
történelem kényszeríti ki, bár mítosza időtlen történelem s nem a történelem
lenyomata. Novalísnak törekvése volt, hogy a történelmet magát fogja föl evan
géliumnak. "Krisztus története éppen úgy nyilvánvalóan költemény, mint törté
nelem, és egyáltalában csak az történelem, ami mese lehet" - fogalmazza meg
egyik aforizmájában a fentemlített mítosz-problémát - romantikus álláspontról.
Ű vallás, történelem és poézis hármasegységét keresi, széfszakított területek vá
gyott új ra egyesítését. Láttuk, Blake természetesen újít meg középkori és még
régebbi kifejezésmódokat próféciáiban és evangélíumaíban, mint kételytől ment
misztikus élménye naiv - tudjuk: csak torzóként megvalósítható - forma-le
hetőségeit. Novalis visszafordulása a középkorhoz, tudatos, szentímentálís gesz
tus. Nagy egységet fedez ott föl saját korának tudás, érdek, hírás-díktálta szét
szakadottságával. "tudás és hit oppozíciójával" szemben. Ezért keresi a stilizálás
lehetőségeit, a költői prédikációkat, a psalmusokat, a himnuszokat, a parafrázist,
a Heinrich von Ofterdingenben a középkori koloritot. Vágy a kérszténység han
gulatára - mondta Dilthey.

Novalisra mélyen hatottak a misztika eszméi, részben, mert a misztíkában
az autentikus vallásosságot látta a felvilágosodás Istent nézővé degradáló deiz
musával szemben. Az elkülönülő mísztika funkciója tehát éppenséggel az nála,
hogy visszaröpítse az elkülönülés előtti állapotba, hogy a valódi hit "tiszta, telí
tett, mindent megelevenítő, mindent felhevítő lelkesültsége" a "meghatározott,
objektív vallás szükségletét" alapozza meg. Részben, a természetmísztíka, főképp

a Novalisnál is döntő jelentőségű Jakob Böhme hatása révén a misztikus szem
léletben a közvetítést reméli hit és tudás antinómiája között, Ez a keresés, ez
a közvetítés azonban bizonyos értelemben egyenesen ellentétes a mísztíkus szem
lélettel és élménnyel, a mísztíkus evidenciával és közvétlenséggel. A misztika
hatása alapvető jelentőségű Novalis Iírájában és gondolkodásában - ezt nem
kell bizonyítani annak, aki eszébe idézi a Hymnen an die Nacht (Himnuszok
az éjszakához) első verseinek fény és sötét ellentétpárját; a megvilágosulást,
a Geistliche Lieder (Vallásos dalok) közül a negyedik saját megvflágosulásába
át játszott Krísztus-rnisztikájáb: "Ward mir plötzlich wie von oben I Weg des
Graben Stein gehoben, I Und mein innres aufgetan" (Ám egyszerre - mintha
fentről - I· kéz emelte a követ föl, I s megnyitotta lelkemet. - Rónay György
ford.), az ötödik szép sorát: "Hingesenkt im Schauen" lösszerogyva· a látás
ban], a Die Lehrlinge zu Sais (A saisi tanítványok) természet-mísztikájának
elgondolását, stb. Novalis nyiltan beszél, Lavater verseiről írván ekképp: "Túl
kevés lényegi - túl kevés mlsztíka". Majd: "A dalnak messze élőbbnek, benső

ségesebbnek. általánosabbnak és misztikusabbnak kell lennie." De míndazok a
misztíkus : hatások és elemek, amelyek Novalis életművében jócskán találhatók,
nem misztikus eszmét táplálnak, hanem a romantikus miszticiz.musét. A misz
tika - láttuk - kizárólagos gondolkodás, szemlélet, élmény. Lényege az a ket
tős struktura, amelyben a misztikus az éles és feloldhatatlan antinómiák vilá
gát a tökéletes és közvetlen egység világában éli át. A megszüntethetetlen el
lentmondás mögött s fölött azzal egybekeveredve, de abból származva és abba
visszatérve a teljes és eredeti ellentmondásmentesség. Miszticizmusnak . ezzel
szemben azt nevezem, ha mísztíkus eszmék más eszmekörbe épülnek, más gon
dolati feladatot töltenek be.
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Említettem, hogy a misztika transzcendens és immanens törekvések metsző

pontjában áll s a valódi elkülönülő misztikának ezen a ponton kell megvetnie
a lábát. A miszticizmus mindkét irányba kilendü,lhet, a pozitív transzcendencia
irányába éppúgy, mint az immanens szimbolíka megteremtésének irányába. No
valis az egységből indul ki, de a misztikus számára az egység adott, Novalis
számára vágy és keresés. A misztíkus számára is tételezett eredeti egysége mesz
sze a cselekvő étlet mögé húzódik s vívhat titáni harcokat, hogy az ellentétes
vílágprincíplumok (amelyek jelen alakjukban számára nem kevésbé ellentétek)
egységét meghatározz,a, de ezzel saját élményének evidenciaját határozza meg,
hozza formára. A szétszággatott világba mint mísztériumot helyezi a föloldhatat
lan ellentmondások föloldhatatlan egységét. Ennyiben a misztikus nem kereső

s nem vágyó. Egysége szükségképp negatíve rajzolódik ki. Novalis pozitív meg
oldást keres a nem létező egység megvalósítására, közvetítőket és közvetítéseket,
s így jut - többek között - a pozitív vallás, Kant A vallása puszta ész ha
táTain belül című művére válaszul a "látható egyház" objektivációjának eszmé
jéhez. A közvetlenség, a végső cél, méretlen mély távolságban van s az élesen
fölismert antinómiák nem feloldó közvetítését látja maga előtt megoldandó 
mí tudjuk: pusztán teoretikusari megoldhatatlan - feladatként. Ez a közvetítés
keresés határoz meg minden utat, a poézis és a mágikus természet, a "kék vi
rág", amely tudvalevőleg a földből nő és az' ég színét viseli, az, egységes tudo
mány, az átinterpretált fichtei Én, a halál, a szerelern és a vallás (Sophie és
Krisztus olykor összeolvadó alakja), a látható egyház és az új kereszténység,
a gazdag, gyakran rejtélyes metafora-rendszer mind a vágyott egység, a köz
vetítés szírnbóluma, allegóriája, vagy megoldásának egyik elképzelése.

Novalis ebben az esszében csak ellenpéldaként szerepelhet, mint a legjelen
tősebb, a misztíkával .szorosan érintkező s mégsem misztikus költők .és gondolko
dók egyike. Törekvései sikeréről itt nem eshet több szó, csak annyi, hogy ahol
- mint a Vallásos dalok egyes darabjaiban - a visszaút a pozitív valláshoz
túlontúl sikerül s a romantikus vágy puszta stilizált mezzé változik; ott még az
ő mély költői leleménye is kihuny. Igaz, e darabok "elégtétele", hogy valóban
létező pozitív vallás szerit dalaivá lettek: evangélikus daloskönyvekbe kerültek.
Nagy, maradandó művészete azonban a vágy, s nem a vélt pozitivitás hangjait
hallatja. Isten árnyék nála is, amelyet a szív vet - említi Dilthey. A valódi
mísztika vékonyari csordogáló el-elhaló erével ellentétben Novalis is a rejtező,

a nézővé változott Isten keresői közé tartozik, e hatalmas áramlat egyik forrá
sa. Hogya romantikának van. visszaútja egy "objektív" misztikához is, azt nem
az ő emelkedett, tiszta műve mutatta meg, hanem - a legszélsőségesebben 
Joseph Görres kései (1836-40) háromkötetes monográfíája, A keresztény misztika.

B.) Blake magányos mísztíkája és Novalis a jénai romantika' gondolati kö-'
rébe illeszkedő miszticizmusa kirajzolja az elváló utat a müvészet terül etén. A
novalísí tragikus-romantikus lstenkeresés. a misztikát közvetítő nagy kontempla
tív megoldáskísérletek reménye - gyakran teljesen függetlenül Novalistól 
visszhangzík a modern líra szarnos alakjában. És Blake? Művészi nehézségeiről,

akadályairól már beszéltünk. Most hozzátesszük: befogadását romantikus átértel
mezése határozta meg. Vajon az elemzés nem igazolja-e azt a lehetőséget, hogy
a formateremtó misztíkus eszme - Juan de la Cruzé és Angelus Silesiusé - át
meneti korszak terméke lehetett csak? Negatív módon artikulált s csak így ar
tikulálható elkülönülése egy még é:lő és uralkodó pozitív vallás kontraszt jával
lehetséges csupán, s a földi uralmától visszahúzódó, nézővé degradált Istenhez
az embernek nem-konvencionális értelemben csak a pozitív médokon artikulált
keresés lehet a viszonya, Adyval szólva az "istenkereső lárma"? Keresés, amely
felhasználhatja a misztika gazdátlanul hagyott gondolati kincsét s szabadon gaz
dálkodhat vele, de el is tekinthet attól és vallásos szükségletét megfogalmazhatja
tisztán immanens módon : kielégíthető, de nem kielégített földi szükségletek
kényszerű, tragikus' áthelyezéseként, s kielégítetlen, az emberi élet megszüntethe
tétlenül elmúló voltával összefüggő vágyak szintén tragikus, eleve megtöretett ki
fejeződéseként. Számtalan a példa. A valódi misztikus pedig - ha létezik még
- hallgat. Vajon Kierkegaard Abrahámja lenne-e ő, akinek nem lehet szava s
ha megszólal, szava írónia?

- Az irónia, mint a misztika komplementer eleme, valóban gyakran kísérttett
misztikus művek modern befogadásában s a mísztíka felé tapogatózó és a misztí
cizmushoz jutó modern kísérletekben. Ezért nevezte Lukács A regény 'elméleté-
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ben "istentelen korok negatív misztikájának". Az irónia - mondja Kierkegaard
- a végtelen rezignáció szférájába tartozik, önmagára reflektál, és rejtelmes
ségének alapja, hogy az individuum összemérhetetlen a valósággal. A hit lovagja
végigjárja 'a végtelen rezignáció útját, de eljutva az abszurdhoz, a hithez, kilép
ebből aszférából. "Abrahám hallgat - de ő nem tud beszélni, ebben rejlik a
kín és a szorongás." "Izsáknak adott válasza az irónia formáját ölti fel, mert
mindig irónia, ha valamit mondok és mégsem mondok semmit." Akik mísztíkus
ként akartak megszólalní, gyakran érezték a paradoxont. Alekszandr Blok pél
dául - nyilván minden filológiai összefüggés nélkül Kíerkegaard-ral - arról írt
1903. június IB-án Andrej. Belijnek, hogy hacsak valaki nem próféta, a misztika
borát a szkepszis vizével kell kevernie: a szkepszis díszőrség a mísztíka kapuja
előtt. Régi katexochén misztíkusok szavát is gyakran értelmezték át ironíkussá.
A befogadás e változatának klasszikus példáját, Zöld Henrik Angelus Silesius
olvasatát már idéztük. Maga Kierkegaard, távol a miszticizmustól, nem fogadta
el a vizezett bort, a stádiumok határai számára világosala Ami az emberek nagy
része számára egyedül követhető, az az etikai stádium, az általános uralma az
egyes fölött. Az etika kimondja törvényeit, legyen általánosságának alapja bár
mely etikai közösség, állam, vagy akár az egyház, közvetíti a törvényeket az
egyesnek. A valóságos hit ezzel szemben közvetlenség, az egyes magasabban áll,
mint az általános, a benső uralkodik! a külső felett. Ez a közvétlenség nem köz
vetíthető, ezért a hit lovagja nem tud beszélni. "Mihelyt beszélek, az általánost
fejezem ki, s ha nem azt teszem, senki sem tud megérteni." A félelem és resz
ketés, az a nagy mű, amelynek gondolatmenetéből idézek, következetes abban ís,
hogy világossá teszi: a "dia~ektikus líra" nyelvén beszélő Kierkegaard maga sem
a hit, hanem a rezignáció lovagja: leírhatja Abrahám áldozatának abszurd pa
radoxonát, de éppen azért, mert nem jutott el abba a stádiumba.

Misztikus-e Ábrahám? Kétségtelen, hogy a hit kierkegaard-i lovagja sok te
kintetben érintkezik a misztikusnak azzal a fogalmával, amelyet megpróbáltam
elemezni. Elsősorban a közvetlenségben. Az objektivációk minden közvetítésétől

ment Ábrahám viszonya is Istenhez s ezért éppoly világnélküli. A hit lovagja
magányos, magányos a misztikus is. Isten mindkettejük számára evidencia. Hitük
nem jelent - nem jelenthet - külön életvitelt. Kierkegaard "hangsúlyozza, hogy
a hit feltételezett mai Iovagjait látszatra semmi sem különböztetheti meg élet
vitelükben a nyárspolgártól. Ugyanígy kiemeli, hogy Ábrahám hite nem a jö
vőre irányul, tehát éppoly kevéssé eszkatolőglkus s éppoly kevéssé a, gondviselés
dajkálja, mint a misztikusokét. Még azt is megengedhetjük. hogya misztikusoknak
az etikához való viszonyában vannak olyan mozzanatok, amelyeket lehet az. eti
kai teleológiai felfüggesztése értelmében interpretálni. Hiszen" a misztíkus számára
sem lehet az etika öncél, es egységes szemléletében mindig is. nehézségekbe üt
között a rossz, a bún helyének kijelölése. Mindig negatíve határozták meg, s
nem egy mísztíkus jutott arra a következtetésre, hogy a bűn is az emberi üdv
történet stációja. A legnyíltabban Sebastian Franek fogalmazott: "A bűn nem
Isten ellen való." S Simone Weil is egyedül a mechanikus szükségszerűségbe va
ló belevetettség helyzetében való megrekedést, és ezzel az Istentől való elfordu
lást nevezi bűnnek.

Mégis, ezen a ponton kell visszapergetnünk analógta-katalógusunkat s új
ból megvizsgálni a hasonlóságokat. Istenélmény és a világban való lét között fe
szül a probléma. A közvétlenség mindkettőből - az egyikből pozítíve, a másik
ból negatíve - levezethető. Pozitíve a szubjektív élmény evidenciája révén. Ab
rahámé az abszurd minden emberközi viszonyból kiemelő, mindezeket a kapcso
latokat örökre megszüntető evídenciája. A mísztíkus evidenciája nem abszurd,
legalábbis nem abban az értelemben, hogy ne volna - elvileg - minden ernber
számára szóló. Épp ezért magányának minősége más. A hit lovagja is elszenvedi
magányát, mert tudja, hogy szép egyesnek lenni, aki otthonra talál az általános
ban, de ő magasabb és tökéletesen magányos útra született. A stádíumok e rend
jét a misztikus nem ismeri - elszenvedi magányát, de ebbe a magányba fölve
szi az egészet s ennek az egésznek a meghatározatlan általánosságában, erős

szenvedélyekkel kitöltött üres formájában otthonra talál lelkében az egész világ:
Kierkegaard hit-stádiuma kiválasztottságot jelent még akkor is, ha e legmaga
sabb stádium ára a legnagyobb áldozat, s ha az áldozat nyelve a világ nyel
vén bűn, ha "Abrahám mindenkínél nagyobb volt, tehetetlensége ereje által, böl
csessége által, malynek titka a balgaság, a reménység által, amely őrületnek tű

nik, a szeretet által, ami öngyűlölet,"
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Kierkegaard többi stádiumában is a közvetlenség a legfőbb kérdés, ezért vizs
gálja újra az én és a másik viszonyát az érzéki szerelem, Illetve kontemplatív
csábítás, a házasság és az istenszerelem formájában. Az én és a másik közvetlen
érintkezése jelenti a közvétlenség egyedüli képletét. Az, hogy a mísztíka törté
nete során ismételten érintkezik az erotikával, az istenszarelem analóg a földi
szcrelernmel, ebben leli magyarázatát. A misztikus élménye pozitíve a közvetlen
ség élménye (az istenszerelemben), s negatíve a közvétlenség hiánya a világban.
De ez utóbbi a polgári világ minden filozófusának közös élménye. Az a két gon
dolkodó, akinél éppen ez áll a középpontban, Kierkegaard és Ludwig Feuerbach,
kíjelölí a probléma felfogásának két végpontját. Kierkegaard rezignált 'koncep
ciója szerint a közvetítések stabil világán, a polgári világon kívül, a polgári eti
ka alatt és fölött egyedül az "esztétikai" zseni (az, életvitel átesztétizálásának
zsenije) és a vallási zseni (a hit lovagja) képes a valódi közvetlenség átélésére.
Feuerbach - jóval alacsonyabb színvonalú - radikális szeretet-koncepciója a
közvétlenség naiv megvalósítását, az élet minden területére való kiterjesztését
szándékolja: a szemlelet és akarat nála közvetlenül, egycsapásra válik filozófiai
rendszerre. Szándéka ellenére világnélkülivé válik ez a rendszer, mert a közve
títések s objektivácíók egész világát pozitív kifejtésében zárójelbe teszi.

S ezzel bizonyos értelemben fordított misztikussá válik: Keller Zöld Henrik
jének feuerbachiánus grófja mélyértelműen ismeri fel az összefüggést mestere
és Angelus Silesius eszméi közötte A valódi misztika azonban nem épít rend
szert, küldetését nem artikulálhatja pozitíve. Ezért a' döntő pont, ahol Ábrahám
elválik a misztikusoktól, Ábrahám tette. Ábrahám paradoxona, hogy artikulál
hátatlan hite pozitív tettben, az abszurd áldozatban artikulálódtk. Ez végérvé
nyesen kiemeli minden emberközi kapcsolatból - a Másik egyedill az Isten. Az
általánoshoz egyedüli viszonya az, hogy túllép rajta. Kierkegaardnál az egyedi
van a lét centrumában. A mísztikus legfőbb sajátja nem tette, hanem szemlélete
- szemléletében fordul az adott világ ellen. Szemléletében az egyes és az ál
talános, a lét és a lényeg közvetlen egységre lép. Tudjuk, a misztikus sem ta
karíthatja meg életében a tetteket, ha nem akar a frivol kontempláció szférá
jába jutni. De tettei visszakerülnek az etikai teleológiába, ha szemlélete mísztí
kus egységében fel is függesztette azt. S éppen ez a félúton maradás mélyíti el
a misztikus magatartást. A mísztíkus áldozata az antinómikusélet elszenvedése
a kontemplált egység állapotában. Tette: szeretetszolgálat, A mísztíkus nem ál~
dozza fel Izsákot, mert Istene nem követeli hite bizonyítékát s neki magának
nincs szüksége arra, hogy bizonyítékot szolgáltasson. Míg Ábrahám számára Is
ten az evidencia, addig a misztikus evidenclája az én és az Isten egysége, a hit
tehát maga bizonyításra nem szoruló evidencia.

Ábrahám nem mísztíkus, Mi hát akkor? Kierkegaard más összefüggésben, a
zene kapcsán, a Vagy-vagyban jelzi gondolkodóí módszerének egy igen fontos
jell egzetességét; "Ha elképzelnék magamnak két, egymással határos birodalmat,
amelyek közül' az egyiket meglehetősen jól ismerem, a másikat egyáltalán nem,
és bármennyire kívánnám, nem engedik meg, hogy behatoljak az ismeretlen bi
rodalomba, én akkor is képet tudnék alkotni magamnak róla. Akkor elvándorol
nék az általam ismert birodalom határáig, . végigmennék mellette, és míközben
ezt teszem, mozgásornmal leírnám annak az ismeretlen országnak a körvonalait,
és ily módon általános elképzelésem lenne róla, bár soha be nem tettern oda
a lábam." Nos, ez a módszere a hit lovagja ábrázolásának is. A rezignáció lo
vagja elmegy birodalma végső határáig. Ez a birodalom a tragikus - vagy re
zignált - istenkeresés az etikai szférában. Az etikai általánosa is Istenre ve
zethető vissza - mondja Kierkegaard -, de a kötelesség tölti ki ezt a szférát.
"Az emberi nem egész létezése önmagában teljesen gömbszerűvé kerekedik ki,
és az etikai egyszerre határolja és tölti ki. Isten láthatatlan, eltűnő ponttá, te
hetetlen gondoláttá válik, hatalma csak az etikaiban van, amely a létezést ki
tölti." Az etikai, mint öncél, immanenssé, lezárttá teszi az életet, amelyben min
dent a kötelesség, az általános törvényei határoznak meg. Hol a hit helye a lé
tezésben? - ez Kierkegaard kérdése. A végtelen rezignáció lovagja az, aki a
kérdést egyáltalán föl tudja tenni és a hit lovagja - a másik birodalomból 
áldozata paradox nyelvén válaszol rá. De vajon másik birodalom ez? Nem az
istenkeresés három fokozata a tragédia, a végtelen rezignáció és a hit az ab
szurd erejénél fogva? A rezignált istenkereső ellentétét, magasabb stádiumot
akart kirajzolni, valójában saját keresésének vonalát hosszabbította meg. Az eti-
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kai stádium nyugodt követelései ellenében, amelyek mindenkire vonatkoznak,
mindenkire érvényesek, a végtelen rezignáció - ez a határeset - a tisztán in
dividuális. cselekvés lehetőségét keresi, amelyet nem köt valamely közösség ál
talánosságának parancsolata (az adott, elidegenedett közösségé, amelynek Kierke
gaard-nál csak a múltból vett példákban van alternativája) , s a cselekvés ki
vetített szimbólumai, újból a múltból vett példákkal a hit lovagjai a kolosto
rokban, s mindenekelőtt Ábrahám.

Hogy léteznek-e ezek az egymástól is teljesen elszigetelt s a beszédre. kép
telen lovagok ma is, az Kierkegaard számára is kétséges. Mi tudjuk, hogy li cse
lekvésre irányuló meta-etika, amelynek vágya ebben az istenkereső vízióban
alakot öltött, a modern élet számos lovagi ideáljában szerepet játszott. Újra csak
a két szélső példára utalok. Az egyik Nietzsche morál-ellenes übermensch-te
óriájában fogalmazódott meg, a másik Lukács György forradalmi morálfilozófíá
jában, a Taktika és e"tikában, amelyben mélyen Kierkegaard hatása alatt a bűn,

mint áldozat képletében foglalja össze a forradalmi tett paradoxonát. Mint ahogy
a másik végleten Nietzsche individuális mítosza mögött is a mítosz általános
sága állt: az erkölcs "rossz lelkiísmeretét" levető új. emberíségé, A hit kier
kegaard-i stádiuma ezzel azonban mindenképp fölbomlik: Ábrahám vagy cselek
szik és ezzel az általános uralma alá kerül (egy újrafogalmazott és a legkü
lönbözőbb módokon Kierkegaard ellenére mégis a jövő felé Irányuló általános
uralma alá), vagy :.- és az előbb említettekkel szemben az újabb lehetőség: 
csak megszólal, szava leszlényegévé és ez a szó valóban irónia. Hitét szkepszis
sei keveri s a kettő kölcsönösen egymás általánosságává válik. Vagy végül visz
szavedlik puszta keresővé, nem építi fel az egyik oldalon az akarat, a másikon
a szemlélet elvont totalitását, hanem fogalmára hozza a megcsalatott kereső tra
gédiáját, hogy aki kér, annak nem adatik, aki keres, nem talál és aki zörget,
annak nem nyíttatik ajtó. A közvétlenség a hit stádiumában is csak posztulá
tum és nem evidencia.

A misztikus számára a közvétlenség valóban evidencia. De mit jelent ez?
A megvalósult . közvétlenség szubjektív élménye, úgy tűnik, a szerelem boldog
pillanataiból általánosítható s máskülönben bezárul a misztikus életet és csak
ezt meghatározó bensőségbe, Kimutattuk, hogynem Ábrahám hallgatása a misz-.
tikusé, de nem válik-e más okokból a hallgatás a mísztikusok nyelvévé is? Sza
vuk mindíg is a csenddel határos területről szólt. Tematikus szűkösségük, a..
tárgyi vonatkozásuk aszketikus lecsökkentése, csak negatíve kirajzolódó törekvé
seik mind affínísek a hallgatással. Ezért is lehetett a mísztikus formateremtés
terepe a líra, s azért van olyan jelentősége a misztikus befogadásban a zenének
és bizonyos színjátékoknak, mert ezek a rnűvészetek tudják a csendet is formá
jukba beépíteni. Azért sem alakulhat ki mísztikus "stílus", mert a mísztíkus
formát a Iírikusoknak a csendből kell kiszakítaniok. "A teremtett létezés beszéde
hangos, Isten szava csend. Isten titkos szeretet-szava nem lehet, más, mint a
csend" - mondja Simone Weil. Akik vágynak erre a csendre, hangosan szól
hatnak, teremthetnek. Akik a gondviselés transzcendenciájának naiv vagy rafi
nált hitében élnek, hangos szóval közvetíthetik azt. De akik - újból Weil sza
vaival - a kereszt két ágának találkozási pontján élnek, "a teremtő és a te
remtmény metszőpontján", írnmanencia és transzcendencia közvetlen egységében,
azok ebben a csendben élnek. Akarják-e és képesek-e megszólaltatni ? Kommu
nikálható-e a misztíka küldetése, IS ez a mi számunkra egyet jelent azzal, hogy
van-e küldetése ?

A küldetést - számunkra, - a világhoz való viszony határozza meg. A mo
dern idők elvont dualizmusát - újra ezzel a marxi kifejezéssel élek - 'lehet
elfogadni és nem -elfogadní. A tragikus istenkereső Legyerit szegez az antinómi
álckal szembe: az elvont dualizmus mozdulatlan világában legyen közvetlen egy
sége az absztrakt ellentéteknek és ezzel szűnjék meg a dualizmus. Mivel ennek
a világnak a szülötte, szükségképp totalitásfogalma is elvont marad. "Mikor a
filozófia akaratként a megjelenő világ ellen fordul, a rendszer elvont totalítássá
fokozódik le, azaz a világ egy oldalává lett, amellyel egy másik áll szemben"
- írja Marx a Doktordisszertációban. Mégis, ha ez az akarat megmarad, ha
nem szünteti meg magát akár úgy, hogy szertefoszlik, akár úgy, hogy megmere
vedik (vagyis a keresett s ezért elvont totalitást nem hirdeti a megtalált, konk
rét totalitásként), akár úgy, hogy átalakul ironikus dístancíává, rezígnáclóvá, ak-
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kor érték és mérték marad, a szubjektív szellem nagy tanúbizonysága arról az
energiáról. amely nem engedi, hogy az' élet történelem termelte feltételei tör
ténelem nélküli emberi sorssá szilárduljanak.

A misztikus koincidencia, amely az egységet, nem Legyenként. hanem meg
valósult élményként, világlátásként, szemleletként fogja föl, messze átnyúlík a
nem-történelmi sorsviszonyok területére. Az abszolút közvetlenség, az unió transz
cendál megszüntethetetlen határokat is, az Én a Másikba olvad és a halál csak
az időbeliséget szünteti meg" nem az uniót. De a transzcendens, közvetlen meg
oldásra megingathatatlanul, nem a partikuláris szorongattatás kényszeréből füg
gesztett tekinteti vissza is terelődik, s megingathatatlan az immanens világban is.
A misztíka tette ebben az időbeliségben. ebben a történelemben nem a harc,
hanem az engedelmesség. Engedelmesség, de egyedül Istennek és semmiféle csá
szárnak. Ebből adódik integritása. Ebből adódik, hogy számunkra a mísztíkus
koincidencia lefordítható követeléssé. A tiszta mísztika hangja magános silóiam
a felszabadulás kórusában. A Ielszabaduláséban, de mint a misztika minden
'mélyről felszakadó mondandója, ez is negatíve mutatkozik meg. Nem harcot hoz
a fennálló világ ellen, hanem elszenvedi azt, rnegsemmisítvén minden különb
séget önmaga és a világ között. Ezzel világnélkülivé válik. De annak a ismeret
len egységnek, amit kifejez: (és aminek kifejezése közben mégiscsak megmarad
egyetlen pontba sűrítve az índividualitása annak, ki elit fejezi ki), meggyőző

désem szerint immanens szimbolíkája lehet, szenvedésének lázító ereje.

Az a mísztika, amelyet vizsgáltam, a koraérett és - félve használom ezt a
szót - túlérett polgári társadalom gyümölcse, (Mint ahogy Plotinosz misztikája
is egy túlérett alapproblémáit homogenízáló s azok iszonyú súlya miatt meg
válthatatlannak tűnő világ szüíötte.) A koraérettség, azt jelentette, hogy a mísz
tika egy még funkcionáló, belső válsága ellenére még homogén, még mindenki
számára viszonylag ugyanazt jelentő hitélet talaj áról különül el, korán sejdítve
későbbi fejleményeket, s éppen elkülönülésével. negatíve jelöli ki, értelmezi sa
ját mozgását, saját szimbolikáját. Különös helyzete, hogy közege nem az övé,
s éppen ez ad lehetőséget a közvétlenség artikulálására. A közeg, amely köz
vetíti, nem a saját közege. De a homogén hitélet, amely ez: a közeg volt, össze
omlott a felvilágosodásban, s az új világ,' amelyet vallástalanság és tarka vallá
sosság egyként jellemez, megsemmisítette ezt az átmeneti lehetőséget. A polgári
világ kialakította a maga nagy gondolati kereteit és, tudatosította életkereteit 
antínómíkus szerkezetének általános leírását s é világ transzcendálásának alter
natíváját; Megteremtette és tudatosította az elmélet szférájában. Gyakorlativá,
a sensus communis közegévé azonban a legheterogénebb formákban csak az a
haladás-gondolat vált, amely vagy a polgári világon belül feloldhatónak hisz
minden kolJiziót, vagy természettörvényhez. szükségszerűséghez rendeli a tár
sadalom meghaladását.

A XX. század tapasztalatai azonban legalábbis kétségessé tették ezt a sen
sus communist, Ennek az esszének az r. fejezetében Simone Weil modern misz
tikus f'ilozófiájáról szólva hangsúlyoztuk annak jellegzetes voltát, hogy e míszti
ka alapja, közegének döntő eleme az a botrányos és világméretű tapasztalat,
amelyet közösen élt át. mínden tudatos ember. Olyan közös és egységes általános
tapasztalat, amelyre utalva az adott elfogadhatatlanságának legkülönbözőbb for
májú kinyilvánítása jelentéssel bír. Jelentéssel azok számára, akik más utakon
nyilvánítják ki azt, s jelentéssel azok számára, akik elfogadják. S ha tudjuk,
hogy annak, amit Simone Weil kritlzált, az élet közösségnélküli és a mechani
kus szükségszerűség által uralt voltának micsoda szerepe van Marx elméleté
ben is" akkor ez nem két összeegyeztethetetlen álláspont egybemosása, hanem
bizonyíték tárgyuk, a polgári világ közös voltáról. A mísztíka lényege szerint
nem építheti föl tárgyi világát, nem artikulálhat új hitet, s elzért mosü sem nél
külözheti a kereszténység nagy történelmi szímbólumaít; A közvétlenség alapja,
amelyet szembeállít az' adottal. a krisztusí szeretet-elv, az ember keresztjével
szemben a kereszt elszenvedése, Ezek a szímbólumok a misztikus láthatatlan
egyházát építik s nem a láthatót, spirituális egyházat Rómával szemben, ahogy
Simone' Wei:I egy katolíkus bírálója, MoeIler mondja Isten csendje című köny
vében. Valóban a filozófusnő életének ebben a vonatkozásában is jelképes je
lentősége van: ugyan. kiindulópontja a katolicizmus, mint az, a keresztény egy
ház, amely a legáltalánosabb. maradt s ezért szimbolikájában leginkább meg
újítható, de sohasem vette föl a keresztséget, sohasem integrálódott az adott
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egyházba. Az egyház pedig a gesztus mélységének próbáját végezte el, nemegy
szer nevezvén Weilt gnosztíkusnak, katárnak, eretneknek. Annak a vtláglátás
nak, amelyet Simone Weil filozófiája kifejez, affinídása van a művészethez. Esz
szém egész II. fejezete a misztika és a líra lehetséges összefüggését igyekezett
megvilágítani. ezért most remélhetőleg nem hat megalapozatlannak az a fölté
telezés, hogy Weil filozófiájában egy. lírai program is rejtőzik, Igazolására azon
ban itt nem kerülhet sor, erre csak egy máskülönben is fontos feladat elvég
zésekor nyílhatna mód: Weil gondolkodásának és hatástörténetének részletes
elemzésén belüL

Ebben a fejezetben a mísztíkus és a tragikus istenkereső eszme küldetését
igyekeztem összevetni. Az egész tanulmány kérdésföltevése pedig a misztikus
eszme megformálhatósága volt. Mindkettőt a fiatal Lukács György tanulmánya,
A tragédia metafizikája ösztönözte. Kierkegaard hatása nyilvánvaló Lukács írá
sára. Mégis, a két filozófus magatartása ellentétes. Lukácsé nem a végtelen re
zignáció ironikus distanciajának világlátása, hanem a tragíkusé, Nem stádiumok
hierarchiájában, hanem alternatív magatartások formájában veti össze a tragi
kus istenkereső magányos útját a magányos mísztíkuséval. Az a passzus, ame
lyet alább idézek, megvilágító erejű. Ösztönző ez az írás és kihívó egyszerre.
Egyetlen kihívásra válaszoltam, a misztika formanélküli voltára. "A lét csúcs
pontjai, melyeket a misztikus eksztázis él át, a Minden-egy égi felhőibe vesz
nek. Az életnek ez a fokozása, melyet a misztikus élménye ád, egybeolvasztja
őt minden dolgokkal, és minden dolgokat egymás között. Ha minden, ami csak
megkülönböztethető, végképp eltűnt, akkor kezdődik a misztikus valódi létezése.
Az a csoda, mely az ő világát szülí, el kell pusztítson minden formát. Mert
csak azok mögött, tőlük takarva, rejtve él az ő valósága, a lényeg. A tragédia
csodája viszont formateremtő: önnönvalóság a lényege, éppoly kizárólagosan,
mínt amannak az önkívületiség. Elszenvedése a Mindenségnek az, de megterem
tése emez. Amott túl volt minden magyarázaton, hogy miképpen fogadhatja ma
gába mindezt valamely Én; miképp semmisíthet meg - ha csak az omlékony
olvadásnak állapotában is - minden kűlönbséget magában és' a világban úgy,
hogy énjét mégis megőrizhesse saját megszűnésének átélése számára. A tragédi
ánál mindennek az ellenkezője -az éppoly megmagyarázhatatlan... így érintkez
nek kiegészítve egymást, és így zárják ki kölcsönösen egymást a világ mísztí
kus és tragikus átélése. Titokzatosan egyesíti magában mindkettő az életet és
a halált. Mindkettő: magába zárt önnönvalóság és az én maradék nélkül való
felolvadása valamely magasabb lénybe. Odaadás a mísztíkus útjának neve, harc
a tragikus emberé. Feloszlás a vége az egyiknek, széttörés a vége a másiknak.
A mindennel eggyéváltságból amaz eksztázisainak legmélyebb személyességébe
ugrik, emez pedig elveszti önnönvalóságát legigazibb felmagasztosulása pilla
natában. Kicsoda a megmondhatója, hol itt a halál trónusé, vagy hol az életé?
Az életlehetőségek pólusai ők ..." '

Úgy gondolom, és bizonyítani igyekeztem, hogy Lukács leírása csupán a
misztikus formateremtés végtelen nehézségeiről, kínjáról beszél, s nem lehetet
lenségéről. A tragédia metafizikájával szemben A regényelmélete kemény és
ígazságos rposztulátumát Idézem : " ... a kerülő utat - a beszéden át a hallga
táshoz, a kategórián át a Iényeghez, az Istenen át az istenséghez - nem lehet
átugrani : aki közvetlenül hallgatni akar, annak kiérleletlen történelmi kategóri
ákban kell elmélkedve dadognía," A misztikus megformált csendjének útja a
Urán át vezet. Lukács ebben a művében már maga is a misztikus forma lehe
tőségéről beszél, s megszabja a világnélküli látásmód vílágszerűvé válásának
feltételeit. Még a misztíkus élménye is, ha "művé teljesedik, az olyan kategó
riákban történik, amelyeket a világóra történetfilozófiai állása ír elő".

(V é g e)
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VASADI PÉTER

TÉNYEK, JELEK, VALÓSÁG
A GYEREK nem tudja, mikor kezdődött el benne az a kiterjedés. Nem tud

ja azt sem, míkor kezdődött el ő maga. Csak azt érzi bizonyosnak, hogy az
meg ő egyszerre született. De tudható-e, mikor kezdődik el a csönd? Vagy a
mozdulatlanság mikor áll be? Biztos, hogy nem a zaj elültével, nem a vad fu
tás csillapultával. Még ideje előtt, jóval korábban. Jóval mélyebben a szívénél,
az anyaméhben. A gyerek ezt a semmit tudja.

Csodálatos gyermekkora lehetett. Mégis, amikor a tizennyolcadik éve felé
összegezni kívánta addig élt idejét, s visszafordulva át akarta tekinteni, mint
a .mogyoródí szőlődombról az alant hullámzó lankákat, gránátok és aknák csa
pódtak gyermekkorába. Szétröpült az almahegy. a ruháskosárnyi paradicsom meg
a tyúkketrecek, a karcagi víztorony lassan s ropogva dőlni kezdett, és leszag
gatták a lugasról a kecskecsöcsű szőlő fává vastagodott indázatát, Amit ebből

megértett, a lehető legtöbb: míndannak, ami addig volt, el kel1etrt tűnnie. Tud
ta, szótlanul tudta, miért; Abban élt, aminek el kellett tűnnie, de boldogan.
Éppenséggel nem lökött rajta, de utána sem nyúlt. utálta, merrt mindenkít ha
zugságon kapott benne.

Mégis a részletek brutális, örökléttel meg-megrohanják, ráereszkednek azok
az égés szagú és füstös gyermekkor szilánkok, fölülről lefelé, ráhullanak. kö
rülveszik őt, eIhevernek körülötte; zavarba ejtik Ielnőttségét, s bár úgy vannak,
hogy igazában nincsenek, olykor mégis megelőzik.

Elnyomhatatlan ereje van a gyermekkornak. az Ehető, Lelegelhető Paradi
csomkertnek, amit senki sem épít, mégis körüllomboz bennünket, óriási szőlő

fűrtöt lenget az orrunk előtt, meg labda nagyságú almákat, s eperfájának a le
veleitől folyton árnyékos a sárga csíkos trikónk, Attól sem pusztult ki a Kert,
hogy szét akarták rombolni vak, hideg éSI gyors gránátok, meg géppisztolyos
csukaszürkék, akik, féktükben hol a töltés melletb hol a Imkoricagóré mögött
féloldalra dőltek. Lehet, hogya megfeszített gyermekkor föltámadt, s a gyerek
re ibolyántúli sugarakat vetett. S vet.

AZ ÚJPESTI PIACON édesanyja, meg a háromszéki Sinka Anna szolgáló
lány ruháskosárnyi paradicsomot vásárolt. Soha olyan szépet! Vastag bőre patta
násig feszült, vaskos szeletei között madárcsőr ütötte seb forradásai éktelenked
tek, tűzvörös gyümölcs volt az. A gyerek valahol a súlyosan ringó kosár mögött
lépegetett nagy gondosan. Föltekintve megdöbbentő dolgot látott. A templom hu
szártornya felől a városháza tetője felé, át a piac fölött, megkoronázva az izzó
nyári nappal, tehát szirute láthatatlanul megindult valaki a levegőben, karját
'kitárva, majd megállt, megfordult, megvillant szorosan tapadó, ezüst térdriad
rágja, álltában újra visszaperdült s ment tovább, ment lassú, groteszk, magasra
emelt combokkal előre a levegőben. A szemüveges kisfiú elámult, rnert nem lát
ta a drótkötelet. A közelében kiabálás hallatszott, mézillattól megittasult da
razsak röpködtek. A fehérre sikált ruháskosár, édesanyja széles és szépformájú
csípője s magasan mosolygó arca eltűnt valahová. A Piac, csak a piac, ez a
rajta átzuhogó áramlás, ez megmaradt. Fönt az égi ember most lépett a tetőre,

kifordult a mélység , fölé, jobbját fölemelte, meglengette. lent, meg kitört az él
jenzés.

Valaki elrántotta a gyerek elől a látványt, mint egy mozivásznat, Elnémult,
de megnőtt a templomtorony. A fönti fény mélyre világított. Be a szobák sö
tétjébe, az akácok gyökerei közé, amik barnán, bolyhosan fölvilágosodtak, s be
az évek pincéibe. A Piacon azóta tart a nyüzsgés, a megszakithatatlan fölvo
nulás. A ruháskosár paradicsom a hegyfokról a tengerbe csúszott, Édesanyja ki
sétált az ég alól; nagyon messzire ment.

A Piacon tartották a Tűzoltógyakorlatot is. Az .aranyozott sisaktaréjú tűz

oltók fölgyújtottak egy benzinnel lelocsolt, emeletes deszkafalat. A bezárt ab
lakkeretekből pengve röpült ki az üveg. A láng tígrise egyszerre rohant föl a
fahomlokzat csúcsáig. Ott méterekkel túllobogott, s csak azután kezdte el' alul
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falni a farostokat. Sístergő recsegés hallatszott s tompa moraj. Jött egy szél.
Meglódult a tűzszőnyeg, kissé megdőlt a leeövekelt faalkotmány, a tűztest pe
dig faképnél hagyta. Letépte róla a szél, a magukban lobogó lángok az aszfalt
fölött ropogtak. A gyerek a felnőttek előtt állt, a tűz meg olyan robajt csapott,
mintha maga a levegő égne, kiszámíthatatlanul, gyors alakváltozással és rossz
indulatúan, elfödve az eget, füstöt s bűzt' lökve az emberek arcába, elhatalma
sodva, vadul, vörösen. Fullasztó levegőtlenség- támadt. Iszonyú hőség. Hab spric
celt a tűzbe, a gyereket valaki fölkapta és elfutott vele. Ez a pillanat örökre
elégette a "tűz, láng, lobogás" szavait. Ha mégis leírja őket, a szavak helyén
a lélek ég. Minden, ami éghető, már elégett. Az igazi tűz. éghetetlen.

Ezen a Piacon találkozott az első Lánnyal, a Barátjával, a Madárral. A Ma
dár volt közülük a legkegyetlenebb. Talán nyolcéves lehetett a gyerek, és "egy
embergyűrű közepen pillantotta meg. Mikor megkérdezett valakit, honnan hoz
ták ide, aZlt felelte, nem hozták, "a vizek felől érkezett." A "vizek" nem ten
gert jelentett, hanem a Dunát. A szigettel szemben, a folyó felé lejtő füves
parton tanyáztak az ekhós cigányok, egy jegenye köré kötött, ótvaros gebékkel.
A szabad tűz parazsában húshulladékok füstölögtek. Kitárt farktollú pulykák
hajoltak lassan a parázs fölé, majd hirtelen belekaptak.

"űlt a madár a piaci kör közepéri. Ezüstös tolla volt s fekete esőre." Meg
vöröses lila tokája, mely öregesen himbálózott. "Feje, akár egy bronz madárál
arc. Egyszer csak megindult a gyerek felé. Bronzcsíhlag fejét fölszegre s körbe
körbe keringett. Aranypillantása volt." De az a hang, a gurgulázó, különös ki
hívó, elnyújtott hang. Furcsán krúgatott, el-elhallgatott s kotyogott, ahogy szár
nyát lustán leeresztve húzta maga mellett a széttaposott gyümölcsök levében.
Azóta az igazi ének a gyereknek az, ami majdnem elbicsaklik, majdnem zíhá-.
lásba fullad, mégis villog benne valami árnyékos játék, zeng benne mélyen a tor
lódó föld és magasan a hasadó ég. Az igazi ének nem a dallamával, hanem a
szakadékaival mérhető. Méltó társa nem a másik ének, hanem a csönd, a halál,
az ítélet. Van ege; nem a szívárványos, hanem az utolsó délután aranyos-zöld
messzesége, amelyben minden szembejövő lény elfeketül. Vörös ágú fáinak li
getéből kihalJatszik tisztán; élesen s egyszeruen a szentek lázadásának mély, s
az alázatosak magas boldogsága. Némán is ének; így ima. .

SZEMLÉLJÉTEK AZ EGET. Ne a felszíni kéket, hanem a kékség egymásra
simult rétegeit, vegyétek alaposan szemügyre. Próbáljátok elhatolni addig a ha
tárig, ahol a kék átmegy feketébe. A fekete titkai nagyobbak a kék titkainál.
Nézzétek huzamosabb ideig a pirkadat szürkés kékjében a még ki nem hunyt
csillagot. S azután hirtelen, míntegy "kizuhanva" a magasságból, dobbantva a
talajon, éppen földi országotok valóságában erősödjetek meg. Az ég a földért
lla.ll. Befogadja a kutató szem pillantását, majd finoman visszairányít a tarlóra,
a kövek közé, az erdőbe, a gyárba, Az ég és a föld viszonya nem az i~azság

és a hazugság viszonya, hanem a repülés és a nekifutás: viszonya. A felhők eső

jének és a folyók kiöntésének igazi oka nem a párolgás és a gyönge gátrend
szer, hanem az ember szomjúsága, Szemléljétek az eget.

Az ég nem von el; kitisztítja az elmét, mert fölszabadítja a tekintetet. Az
ember sikertelen földi kombinációit az égtábla színén újra fölrajzolhatja s a
tengely körül egyszerű átfordítással levetítheti; nem. kell aggódnia, méretarányos
lesz. Elfelejteni a föld kreatív részletességéte a míndíg egész égre pillanthatunk,
amely a teremtés kezdeteit őrzi képtelen hűséggel, felhőinek azonosságával. föl
kelő és lebukó napjának bizonyosságával. Lehet az ég akár egy újpesti kötél
táncos palástja is. A gyerek talán azon a délelőttön értette meg, hogy minden
múlandó; az ég örök. S csak később látott olyat, hogy az, eget is cafatokká le
het tépni. S még később kezdte sejteni, hogy nem az ég örök, hanem az "új ég",

A tűzoltók tüzéből megmaradt a gyorsaság, az ellenállhatatlanság, a perzse
lés; vagyis a lényeg jellemző tulajdonságai. Erről ismerszik meg az ok. A szen
vedély. Az akarat. A mű. A tudás, ami éppoly megütközést kelt benne ma is,
mint amikor visszahőkölt a 'lángtól, A szellemmel nem találkozunk, hanem meg
ütközünk. Akarva. nem akarva nekiütődünk, mert anyaga van, sugárzónája, át
hatásai, vonzási kerülete, melybe, ha belépünk, érezzük magunkban belső átren
dezésünkre irányított szándékát. Vagy ha azt nem, saját erő rendjének biztos
szerkezetét, Vagy a szerelern sorssal egyenértékű s megreszkettető jelenlétét. Vagy
a jellem fehér Iángjalt.
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A láng elmúlt, a forróság megmaradt. Az a hő, melyben a szelet égette a
tüze. De a gyerek a tűz szüneteíben .érzi igazán a lefelé mérhetetlen, sötétbe
vesző e fölfelé tülekedő lét erejét, melynek minden atomja égni akar. Hát égjen!

A madár is bizonyosan föltálaltatott egy népes család asztalán. De megma
radt a pillantása; később kitágult, kikerekedett, mint egy fekete szemkarika II a
háttérbe szökő teret a bezúduló törmelékhalmaz, éveinek kínja, öröme, megdöb
benései, félelme és ujjongása borította el, mínt megannyi szobortorzó, kis kupac
könyvhamu, ceruzacsonkok, cigaretták és edények, hátul az égő város rejtjelei
vel, arcok, gallérok, lehulló ing, Intégetések legyezői meg. képek, ingatag s fu
tó képek, s megtöltötték a teret; az élő rendetlenség élettelenül rendeződött a
madárpillantás szígora alatt; így lett művé,

Az a rikoltó hang nem csöndesedett meg; eltávolodott. Maga a hang maradt
meg. Az sem; a némaság. A dübörgés elé feszített hártya. Persze, hogy átsza
kadt s előgurult a lármából a szó, mint egy tengermósta kőtojás. Maroknyi kő

tojásból kialakult a kő-szó építmény, s benne, mínt a mécsesekben. égett a tűz.

Ezek voltak az irgalmas tények, irgalmas következményükkel, a valósággal.
De jöttek az irgalmatlan tények, irgalmatlan következményükkel, a valósággal.
A gyerek lerombolt városokon haladt át. Kapkodó fejjel figyelte a háború gé
pezetét, mely egyre jobban akadozott, egyre füstösebben üzemelt. A havas Hegy
fölött az éjszakai égen száz, kétszáz, háromszáz, ötszáz fodros csík növekszik,
s halad előre a szörnyű égi borona, ágai csúcsán bombázógépek ezüst kereszt
jeivel. A gyerek egy holdsütötte falucska aprófőterén a háromalakos szökőkút
kőputtójának kőhajhullámaít tapintja nekitámaszkodva. Az éjt betölti a dörgés,
remeg a kockakő a talpa alatt, csak a rneszes hold süt, s megindulnak óriás
tejeskannákkal akislovas szánkók. Alig múlik el tíz perc s mintha egy meden
ce nagyságú üstdobra ezernyi keményre tömött rongylabdát dobálnának, álló órán
át. Azután az Irgalmatlan eső. Gyötrődés raj vonalban a sárral a fák alatt. Fák?
Lepörkölt koronájú fatörzsek alatt vonul, sokadmagával. Hová? Kiért? Minek?

S egy hajnalban az oldalazó, bekötő útról, mint a kísértetek, botladozó lo
vakon jönnek lefelé az Ni-í csata sebesültjei. Véres priznickötés a melleken, meg
tépett zubbonyok ' ahátakon, nyereghez szíjazott combokon ingadozó felsőtest, le
csuklott nyak, csupa mocsok kötések és pirosas rozsdafolt minden rongyon. Ahogy
a meggyötört lovak kocognak le az úton, a gyerek pillantása el-elkap egy bukó
félben lévő sebesültet, Ki kérdi, él-e, hal-e? Egy ló lábai szétcsúsznak a bokáig
érő sárban, lovasa Iedől, elcsattan, hónaljig kötött balkarját emeli, visszaejti,
ott marad. A ló a térdén kínlódik, fölkeemereg s baktat' tovább.

Nehéz éjszaka következik. Valaki görcsösen hányni kezd. MáSI káromkodik,
ahogy a száján kifér, kibotorkál a pajtaból. A gyerek hallgat. Mit csináljon?
Ima az, ami ebben a sötétségben csordogál, mint födetlen csatornában a lé?
Kom hajnalban, egészen a dombokhoz lapulva, nagy dörgéssei fölfelé törve meg
jönnek a Hurricane-ok, Egymás után vagy hat. Az egyik pilóta oly lassan for
dul rá a pajtára, hogy jól lehet látni a bőrmellényét. Jön, mint lelassított
vihar. S mögötte, zsinóron a többi. Elzúgnak. nem lőnek.

.És az a csoport azon a Iatyakos erdei tisztásen. A gyerek egy sűrű fenyő

erdőbe ért, vacogva a hideg, esőtől, sokadmagával. Az erdő fáit mintha kikaszál
ták volna, egy ág-bogas mező nyílott elötte, amit megült a halványlila füst és
köd. Körös-körül lovas SS-ek ültek, alig mozduló lovakon. Lépésről lépésre szűkí

tették a kört, amelyben elmosódó csoportokban szürke-fehér csíkos rabruhás, di
dergő emberek álltak és topogtak. Az óriás fenyőlombok mögül ropogás hallat
szott. Itt mega tisztáson farönkökből összehordott máglya sístergett s füstölt
inkább, mint égett, körülötte rabok s őreik malegedtek. Minden fényűik az eső

től, minden súlyos és eltörődött.

A gyerek és csoportja halálos fáradtsággal taposta a sarat. A sátorlapja le
mezzé ázott. Rákanyarodott arra az útra, amelyen a rabok érkezhettek. Elál,lt
az eső. Az árok tulsó oldalán, mézgás, csillogó pikkelyű törzsek tövében ruha
csomókat látott, tizet, tizenötöt. A szakasz rendje fölbomlott. A .gyerek (s még
valaki, talán a Hadi vagy a Csike) odaguggolt egy sártól piszkos arcú, borostás,
félig hunyt szemű emberhez, akit szürke pokróccal betakartak. A pokróc foltos
volt. Meg saras. Az ember ajka mozgott, motyogott valamit. A gyerek közel ha
jolt hozzá s melléje tenyerelt, hogy hallja őt. Azt mondta a haldokló, s így:
"Nur schlessen ..." Csak lőne már! Nem német volt. Soha ilyen arcot. O volt
az. A gyerek tudja, hogy O volt az.
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Azután a szétszórattatás, Az a jeges éjszaka a Ielőtt repülőgépben. Azok a
maradékok. A huzaltömeg. Az égésszag. A megpörkölődött személyi iratok. A bá
ránybéléses bőrkabát darabok. A melegük, A fémdobozban a csokoládé és a
cígeretta.

A KÖLTÉSZET a megtörténü dolgok irgalmatlan látványa - látomásban,
tehát teljességben. A költészet a megtörténhető dolgok irgalmatlan Látomása 
látvány lehet belőle. Mégis, a költészet irgalom az irgalmatlanságban. Amikor
már valamennyien csontig pörkölődtünk, a fájdalmas gyógyulás után a költészet
fölidézi a hőfokot. A pusztító vihar után az új Paradícsomot, a tömegmészárlás
után a föltámadást és a Gyermeket. De nem azért, hogy egyensúlyt teremtsen,
mert a bűnnek az egyensúlya nem a dicsőség, hanem a büntetés. Hanem mert
önmaga teljes eloldottaága felé tör. Ki akar nyúlni a lét hosszában és magas
ságában, nem függve a valóságos embertelenségtől. a szellemnek éppen kedvező

vagy kevésbé kedvező feltételeítől, csak önmaga lehetőségeitől; szabadságát, és
szabadságának mértékét magában hordja. Szerelem idején a halált látja, hábo
rú idején a rózsát, gyilkosság idején Istent; mindig az egészet szemlélí,

A BUNKEREK később átalakultak kórházzá,lakássá,' örömtanyává. Látott
a gyerek Kis Kuckó, Miki Egér meg Adolf -elnevezésü mulatót, Látott egy iga
zán jókedélyű, kese hajú német vezérkari tisztet, aki szekérre fektetett Iatáb
lákon, ponyva alatt, ki tudja hol s hogyan sütött zsemlyét, kiflit és lekváros
tésztát szállított a kórházakba, a lakásokba és az örömtanyákba. Nevetve csap
kodta a combját, sok magyar pálinkaja volt, amerikai cigarettát szívott, arany
ezüst rangjelzését hordta tovább a bakon ülve is, csak a horogkeresztes sas he
lye volt sötét a zubbonyán, Mire gyűjtőtáborba vitték, házat vett R-ben, fenyő

fákkal, mázolatlan kerítéssel s csodálkozó, nagyfarú lánnyal, aki értetlenül in
tegetett a katonai dzsípp után.

. .. Ésa többi. Az elmondhatatlanok. Amik Iátványba sűrűsödtek, el is árul
titk magukat, vísszamutatva arra, ahonnét, amiből jöttek, a látványnál mélyebb,
sötétebb, ostobább és aljasabb állományból; a gyerek rájött, hogy mínden lát
vány az ő függvényrendszerén mozog, ezen leméretik, megítéltetik; elfogadja
vagy elveti a dolgot. Mínden látvány egyben szimbólum, jele az egésznek; tehát
tigyelmét a jelek mélyére kell összpontosítania. Ez a fölismerés a gyerek számá
ra ::I költészet atommaghasadása volt.

így érkezett a város széléhez; a kőhalomból huszonkilenc kémény állt ki.
Mi ez? Már nem látvány, ez látomás. A látvány - következmény. A látomás
- beteljesülés. Itt az van, ami nincs. Az elpusztult házakat nem .helyettesíti
a levegő. Nem lehet belenyugodni az, abszolút törmelékbe, a volt utakba, a pin
ce tömegsírokba. De a bukás oly nagy, a hangtalan és egyfolytában tartó kiál
tás oly erős, hogy ki kell mondaní a szavakat: Legyen ember. Legyen ház. Le
gyen város.

A pusztulás látványa elöregítí a gyerek lelkét, de a teremtés ereje s öröme
visszafiatálítja. S megszólal. Elfut, elbújik s megszólal. Papírt húz maga elé és
leírja az első sorokat. Csoda-e, ha sírás van bennük, harag, részvét, vágy a
fényesség után, madárhang. suhogás és valami a nehéz járművek döcögéséből?

A TApAsZKODO ország legszegényebb éveiben gyökeret ver a gyárvárosban.
Odaáll a pult mellé, talpbőrt szab, mázsaszám méri a faszeget a maga tekerte
papírzacskóba, bőrhulladéket válogat, fröccsért szalad cipész filozófusoknak a
szomszéd talponállóba, Aztán farkasszemet néz a műszaki rajzasztallal, s töp
reng a közgazdasági számítások fölött. Visszavonult az Őrjöngés Ideje. Hadsere
geit megverték. szétdarabolt egét újra összefércelték, roncs gépeit a tengerbe
taszították. Úgy távozott az az Idő, mint egy bukott angyal; fenyegető méltó-
sággal, .

A gyerek látta abban az Időben az ember testi nyomorúságát. Látta az em
bert bicegni, könyörögni, hallotta fájdalmában' sziszegní. S amikor a Csatorná
zási Művek rajztermében egyszer eléje siklik egy kép egy arcról, hall egy ro
hanást, felcsűrömpöltetí benne az Idő a harckocsi eszeveszett futását, kapkodva
elő kell venni a tollat s bele kell írni a sorokat a jegyzetfüzetbe. Ettől kezdve
résen van.

Azután néhány év múlva, amikor már nem éppen gyerekfővel a negyedik
éjszakát tölti a terviroda hideg szobájában, egyedül, a tehergépkocsik esőverte

bádogtetején figyelve a csillogást, meg a szél rángatta motorfedelek zörejét, va-

485



lami benne megérkezett, belül szétáradt, készen, mégis elkezdődve. A dolgok,
a mélyük, a lüktetésük. Azután lassan, szinte óvatosan megvilágosodott a ki
terjedés; s ezt talán úgy hívhatná: bensőség. Önmagában, homályos és lilán ár
nyalt testi-lelki üregeiben, méhfalaitól szépen elkülönülve és elszakadva megszü
letett; ő lett önmagában. Fárasztó pillanat. Nincs benne semmi kapkodás, semmi
képzelgés, csak történés: levált. Az ernyedtséget ébredés követte. Az, ébredést
e;lég nagy iramú munka. Reggelre, a túráztatott teherautók dübörgésétől kísérve
összeállt a végső számsor, az egymásból következő tervfejezetek szám szerínt
ilJeszkedtek, a termelékenységi mutató arányos növekedést jelzett, a munkabér
nőtt; rágyújtott, elkészült.

Becsukta a dossziékat, egymásra fektette őket, jó nagyot nyújtózott s a ki
állt fáradságtól frissen kifelé indult a garázstelepről. A portás tisztelgett CMa
is itt éjszakázott?" "Itt bizony"), a csöngerős őránál munkatársaival találkozott,
kilépett a kapun, átsétált a világosodó és hideg leheletű Iigeten, és belépett a
Haller téri templomba. Beült a harmadik fapadba. Vastag szál gyertya égett a
szentélyben. Kijött a pap, és megkezdődött a szentmise. Halkan suttogták a há
laimát. Azután hangos és világos írnaszöveg következett, amiben fegyelmezett
öröm vibrált: a Valóság. A megváltás Munka. A Megváltó Munkás,

TUDJA, TANÚSITJA, az egység vágya mindenkiben él. Nem a beavatottak
egységéről van szó, amelyben úgy áll az ember, mint szertartó a tömjénfüstben ;
nem a hallgatagok titkos szemvillantásáról az üdvözítő tojásban ; az igazi egy
ség csak átlebben rajtunk, mint a ritka igazmondást követő percnyi öröm. S utá
na megint a várakozás jeltelen reménye következik. Az egység utáni vágy olyan,
mint az éhség, marja a lélek zsigereit. És emlékeztet: visszamutat valami anya
öl biztonságú bizalomra, ami ország, időtlenség, ölelés volt, ahonnan áldo.tan
és egyenlő esélyekkel kirajzottunk. Azután megosztattunk. De nem jó si alig
lehet megosztottan élni, türelmetlen bennünk a vágy az ősi egység után. Tud
ja a gyerek, a szívben van a nagy meglepetések csöndie, kívül meg a várako
zás nagy csarnokai.

Egyszerűségünk egységünkben van elrejtve. Letesszük, le fogjuk tenni az ál
arcot s rámutatunk: ez' senki. Mögötte van ő, vagyok én s vagy te. Én ilyen,
te meg olyan. Főlismerhető. Nyitva vagy. Nem kívánsz becsukódni. Ha hall
gatsz is, nyitva vagy. Ha megszólalsz, belülről hozol ki az oly régi s ezért any
nyira új kincsekből. Ilyen vagy. Nem folyton más. Nem attól a másiktól függő

en más. Nem kap a hátára az a kiszámíthatatlan, végtelenűl unalmas és oly
hazug áramlás, mely a vélernényekből, a hiedelmekből. a suttogásokból ömlik
össze fojtogató áradáttá, hogy te a felszinéri hajókazz. Ravasz, veszélytelen, bol
dogtalan ladikozás! Az egység a mélyben van.

A megterheltek. . az észrevétlen egzisztenciák, a betegek, a szegények, a so
ha-meg-nem-kérdezettek ingyen kínálják nyitottságukat. Ök egy-ek. Miért? Mert
a sorsuk erőszakos kézzel letépte róluk a látszat fedezékét:. Kikopott belőlük az
elegáns beszéd. Lefoszlott róluk a hús, a siker, az egészség káprázata, a tudás
rétegei; az egység ilyen nyomorúságos. Ök olyan kevés, hogya sokból az egy
re zsugorodtak. Szellemükben nincs hely a hazugság bojtos színpadára; fájdal
maik vannak és éhesek. Nincsenek érveik és fejtegetéseik; büdösek gyógyíthatat
lan sebeik. Nincs bársonypárnájuk, nyomorúságukért nem tünteti ki őket senki;
nem tudnak viselkedni.. Hosszúkás üresség a nevük.

Mégsem tokjai ők a fegyvereknek. Beléjük ereszkedik a kereszt sovány Krísz
tusa. Egymásba illenek, sebeik összeérnek. Karját bennük 6 is éppúgy az ölébe
ejti, mint ők. Hallgatnak, néznek. Örökké hallgatni s nézni fognak.

A megítéltek. A szenvedők. Akik nem viselhetik tovább a légió duhajkodá
sát lelkükben, s kiüresednek, A töprengők, akiknek mínden vallás végig idegen
marad, de a megválaszolhatatlan kérdésekkel szemközt élnek; nem "térnek"
meg, de cinizmusukat megútálva lesöprík az asztalon fölgyülemlett límlomot, s
csak annyit mondanak: kezdjük elölről.

A csúnyék, A sánták. Akik megülnek a homályban. A félreértettek, aldk
soha meg nem magyarázhatják magukat. A dadogók, akiket meguntunk már,
míelött megszólaltaki A csöndesek. akik átlátnak fogalmazó intellektusunk fon
dorlatain és alázatos szavaink mögül is kihallják hiúságunkat. Az ismeretlen
ségben ímádkozók, a fésületlen nagyhitúek, akiket Isten belül átölel. Mert aki
egy, csak Vele lehet egy. Az szeret.
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DE A KÖLTÉSZET· nem szeritség. A költészet a folytonos útnak indulás,
a szeritség az ott-lét. A költészet csavargás úton, mezsgyén, gubancoson át, hi
ába intenek gyanús biztonságra az aggodalmaskodó Idegenvezetők. A költészet
moha tapintású térképén mindig lappang valahol, gyűrődésben. összeboruló mo
hacsápok alatt egy parányi kulcs, ezüstből: sötétségek zárait nyitja. A szent
ség nem dámvad, nem rejtőzik a bozótosban. Nem erdei szamócás, ahol lehe
veredhetünk. Nem mákony vagy fekete liliom, amely elbódít. Ellenkezőleg: in
kább alig járható hegyi ösvény, mint lapályos vidék. Titkos Utazója útjaink
nak, akit ugyan el lehet űzni, de a szívének ára a mi szívünk. Valaki. Szemé
lyünk Személye, aki mégsem fejeződik be a hátunk ívénél és ujjaink hegyé
nél; önmagát képes életünkben eldologiasítani, iránnyá, lendü1etté, élességgé,
hővé, igazsággá, boldogsággá átalakítani; képes' magát bennünk föladni és meg
veretni. De fényes orkánt forgat meg, mint egy kést a szívünkben, s ott min- .
den rendezett csillagképet széthány, felfordít, kíszór si bevárva a lélek szelíd
hullását, újraépít.

A költészet nem szentség, de tűrik egymást. A szeritség a költészet örök ud
varlását, A költészet a szentség rezzenéstelen pillantását. A szeritség valóban és
örökké szeret. A költészet talán szeret; mindenesetre szerető. Miért óvakodik,
milyen fátylat lobogtat táncában a szentség szíve előtt, mit véd; talán jogát
a kárhozathoz, föltétlenül ragaszkodva üdvösségéhez, a szépséghez? Micsoda sza
badság, micsoda szabadság ez!

A költészet nem szentség, de talán éppen azzal s azért lehet szent, mert
vállalja s követeli jussát, hogy kimarkolja magának tovább-teremtésre a szent
ség és a semmi közé ékelődött világot, az anyagot, az áldott és keserű létet,
szót, testet, tömböt. Nem a törvényt keresi, hanem a létesülő törvényt. Nem a
színt, hanem a képet. Nem a mértékegységet, hanem a formát. Nem a szerelmet,
hanem a szeretők szerelmét. Talán éppen ezért tudja olyan jól, hogy a szent
ség nem ragyog, hanem véres. Hogy megdicsőülése nem a nagyok gőgös ma
gánya, hanem megállíthatatlan emelkedés, ami a legcsúfosabb bukásból támadt.
Jól érzi a költészet, hogy igazi riválisa nem a másik ének, hanem önnön jövője.

A költészet igátlan ; sebet viselhet, zsákot .nem, A költészet még figyel, hogy
mindent lásson; a szeritség már mindent lát. Amiben megegyeznek: a minden
nél alább egyik sem adja. Amiben különböznek, maga a "minden"! A költé
szet szüntelenül építi új kertjét, táiát, országát; si így fedi el a szeritség Kert
jét, Táját, Országát. A szeritség azért rombol le minden építményt, mert tudja,
hogy az igazi a sivatagban van. A költészet erővel tovább osztja a megosztott
világot, hogy az ütközés fényében még hevesebben lobbanjon az egység látvá
nya; a szetitség csak a csöndben összeállt erők csúcsait keresi, és senki soha,
de ő megtalálja. Mert az egység és a szentség egynemű. A költészet az ~lő

idézett, a súlyos veszteségek árán előállított egység fotográflátt mutathatja föl;
de az előtér gyönyörű növényei mögött halottak tenyere látszik, a rombadön
tött múlt üszke s valahol, ott, ahol az égnek kellene boltozódnía, az őrület sze
derjes alkonvata van. A szeritség nem állít elő egységet; magára mutat, ő az.

A költészet félelmetes, A szeritség áldozat; odaadása befödi haláltusáját. A
költészet csöndessége nem csönd, hanem duruzsolássa lefojtott robbanás. Hódí
tása a hadjáraté; megsápasztott arcvonalak között vonul el. Mégis: mérge az,
ami éltet bennünket; a költészet hadjáratai az egészséges képzelgót igéretes be
teggé teszik, a lábadezét valóban egészségessé, De beleremegünk. Beleremegünk.

A szentség ennél félelmetesebb, Nyíltan követeli mindenünket. Csodája nem
a békesség, hanem az élet édes halála: a béke. Biztat, hogy szök] meg a lélek
sötét éjszakáján s látó szemedet a titokhoz illően hunyd be örökre: láss! Nem
riaszt a bűnnel. leveti a testet, mínt rossz köpenyeget, Nem fé,! a sötétségtől

és a semmitől. Az elsőben a valóságot látja, a másodikban Isten közelségéti
Honnan van csengő éneke, a világ mérhetetlen szeretete, nyugalom nélküli so
dortatása s derűje? Mer énekelni. Mer illatozni. Félelme si vágya egy. A teste
nem, csak a tark6ja látszik, áhítatában. csöndjében, védtelenségében.

A költők, alighanem, szerelmes félelmükben imádkoznak.
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LATOMASA
, ,

(2)
írta IGNAcz ROZ8A

Míkor .hatévesen koronázták. szánalmas kisgyereknek láttam, akivel komédi
át játszanak, - mikor Henriket az országra hozta, úgy láttam, árulkodó rossz
kamasz. Mikor Gejza megbékélt vele, azt mondtam: szegény tanácstalan tacskó,
aki segítség nélkül nem tudja helyét megállni. Midőn a kibékülés után tűz ütött
ki Pécsett, s ő a gyújtogatókat bennünk gyanítva, menekült, azt mondtam: rossz
indulatú gyanakodó. Mikor kibékülWnkés összefogtunk, Cserhalomnál együtt
barcoltunk a kunok ellen, - mosolyogva, kedvtelve néztem, mint egy ficánkoló,
májusi csikót; kezd kifejlődni végre! - azt gondoltam, segíteni fogom, ha meg
érdemli, ha így fejlődik tovább, faragole belőle valakit, királyt! Én segítettem
a tengerfehérvári csatában is, s csak akkor komorodtam el, mikor kapzsi kölyök
médjára a zsákmányt mind magának akarta megkapartntani, s akkor meglee
kéztettem. mint rossz tanulót szokás, ültünk a sátorban, s míg ő az örömtől szín
te fuldokolva nézte a behordott, zsákmányolt kincseket, én odasúgtam Gejzának:
Te, engedd szabadon a foglyokat! Lássa, hogy ha tudna király lenni, így kelle
ne nagynak és nemesnek lennie... Oktattam, megszégyenítő példával, s ez, vé
rig sértette. Úgy bántam vele azalatt a békés nyolc esztendő alatt, mínt saját
elfajzott, fiammal, akit meg akarok menteni. Sajnáltam, lenéztem, tanítottam, se
gítettem, csak éppen nem tekintettem egyenrangúnak - Pozsonyig. De akkor,
miközben mintegy bekerítve őriztem őt" és vitézei naponta ki-kicsaptak, hogy az
enyéimmel párviadalt vívjanak, szemtől szembe, férfimódra, nyiltan, lovagokhoz
illően: üzenetnek vettem ezeket a kicsapásokat s azt hittem, Salamon végre fér
fi vá, egyenlő féllé érett. Megüzentem. hogy vívjon meg velem.

Azt hittem, jót teszek vele.
Azt hittem, nyíltan leszámolunk.
Azt hittem, megbecsülöm azzal, hogy párviadalra hívom ki.
Közben kétségbeesetten törtem a fejemet: milyen titkos előnyöket adjak ne

ki, hogy észre ne vegye, hogy kettőnk között nem lehet egyenlő küzdelem. Mi
kor végre eltökélte magát, és kiizent, hogy kiáll, egész éjjel nem feküdtem le,
nem aludtam, hogy bágyasszam magamat. Mikor. kirohant a váriokra, sárga lo
von, teljes fegyverzetben. megindultam elébe, de a várfokon megállt. Fölágasko
dott a kengyelben, rámbámult, aztán felordított, megsarkantyúzta a lovát és visz
szavágtatott. Láz tört ki rajta, lázálmában azt kiabálta rólam:

- Az ördög vívjon meg vele, ember azzal ki nem állhat; szárnyas asszony
röpdös a feje fölött, s kivont karddal csattogtat a teste körül. Lászlóhoz senki
fegyvere nem érhet!

Kései, gyenge, vad másodhajtás. míntha nem is volna igazi Arpád, s mégis
a mendemonda, a hír, a nép, a papok, ó, a hazai papok és az egyház, mennyit
pártolták őt ellenünk. Dezső érsek, a veszprémi apáca, a nép, a nép azt kíván
ta tőlem, hogy teljes hatalmú, erős kezű uralkodó legyek, egy kézben a kard
és a korona, az enyémben! Teremtsek rendet: legyek atya, rendtartó. kemény
kezű király és ugyanakkor irgalmas, mint egy szent: bocsássam szabadon Sa
lamont. .. De hiszen ő régen szabad, a fogoly, Salamon árnyának a foglya én
vagyok most, én, akinek mínden sikerűlt!

Én vagyok-e az oka, bennem van-e ez, vagy a sokaság vágya testesült meg
bennem, mi az oka, hogy nekem, valóban, mínden sikerült? Sikerült nem öl
nöm sem királyi elődöt, sem utódot. Salamonék megölték apámat ... Nem vakít
tattam testvért, nem süketittettem rokont, egyedül őt zártam el egy időre, 
Ó, hogy rontott ellenem, amint kiszabadult, de mít is tehettem volna mást?
Bennem együtt látta mindhárom trónfosztóját: apámat, Gejzát, s az egész ma-
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gyar nemzetet. Judit írt nekem, azt írta, akkor, midőn Gejza halála után eszé
be sem jutott senkinek, hogy mást ismerjen el királynak, mint engem, azt írta:

- "Minden megaláztatásunk között ez a legfájdalmasabb. Rád úgy tekint az
egész nemzet, míntha az Ég jelölt volna ki, s nincsen már Magyarországon em
ber, aki veled szemben még gondolni is merne rá, hogy él Salamon, a férjem.
Apadnak, bátyádnak, mindnyájatoknak elődje, Magyarország koronás királya,"
- és azt is, írta: "Miféle komédia volt tőled, hogy a koronát nem a fejedre té
ve hoztad ki a templomból, hanem úgy vitetted bársony párnára téve magad
előtt? Mintha nem választottak volna meg téged egyértelműen azok a kutyák,
akik a hűségről nem hallottak soha. Gondolod, hogy az előtted hordozott, Bi
záncból szerzett, párnám tett potkoronákat jobban megőrizheted; ha magad előtt

látva rajta tarthatod a szemedet, mint ha annak rendje éSI módja szerint az ér
sek a fejedre teszi? Vagy félnél, mert rossz a lelkiismereted, hogya korona,
az igazi, a pápai korona, mégiscsak a mienk? .."

Nem féltem, szegény, büszke, sértett császárlány, szegény Judit! A koronát
a templomban a fejemre! tették, s mikor utána párnára helyezve, magam előtt

vitettem új ceremóniát kezdtem. Ez az egész. A korona jelentését jobban, s
rnélyebben tudom, mint ahogy ti, koronával [átszadozók csak el is képzelhet
tétek valaha. A koronát ki kell vinni és meghordozni az egész nép előtt. Mert
engem v á l a s z t o tit a k, mind a hét vezér maradékai, a teljes törvény, a Vér
szerződés hamisítatlan szentsége szerint, választottak a kisebbeket képviselő főb

bek és a kisebbeknek:, az egész népnek a királya lettem, azoké is, akik nem
férnek' be egy ilyen koronázó templomba. Te ezt nem gondolhattad természete
sen, te, ti nem érthettek engem! Te Judit, már régen más: felesége vagy, de ő,

Ő, ha él, ha most e percben vagy órákon belül elém áll, a szemern elé kerül ...
- Nem tudtam tanítani, míg mellettem élt, nem tudtam neki utat mutatni,

nem tudtam tisztelni igazán, mikor királyom volt, nem tudtam fegyelmezni, mi
kor királya voltam, ó kudarcos visegrádi kísérlet! Nem tudtam igazán támogatni
sem, mikor mellette és érte harcol tam, mert eltörpítettem. és rám hullott min
den diadal. Nem tudtam legyőzni Pozsony .alatt, mert megfutott előlem, nem
tudtam eltiporni, nem tudtam leölni a Tisza mellett, mert nem lelte meg a holt
testét senki a dunai romvár alatt, - s most sem tudok megfogni egy Arnyat ?
Egy Látomást?

Mondd, Szűzanyám, Salamon a kereszt, amit fel kellene vennem? Megpró
báltam felvenni, elviselni. Viseltem százféle módon, százszor újrakezdve. Egy
árnyat, egy emléket, egy kísértetet hogy viseljek el, hogy birkózzam meg vele,
rettentő fogságából hogy szabaduljak ki, Uram Krísztus, felelj, mí az, én bajom,
miért gyötör engem Salamon? Mit kér tőlem, miért nyújta felém elaggott, gyer
meki kolduskezét, ott, ott!... Koldulsz, Salamon?

- Nem uram, nem! - rontott be Pető. - Felkutattuk a várost, elálltuk a
várkapukat. sebesfutókat küldtünk két mérföldnyíre, összefogdostunk minden kol
dust, mínden zarándokot. Salamon nincsen és nem is volt közöttük soha. Ha
nem az történt ...

A király nem hallotta, az utolsó szavakat; eltorzult arccal felkiáltott:
- Hiszen itt áll! Itt, itt! Nézd, Pető, itt az ablakmélyedésben.
Egy;PiIlanatra hátratántorodott. Derekát ölelőn nyúlt volna feléje az ispán,

de lángoló tekintetétől megkövült. A királyafekhelyéhez rohant. A fekhelye
felett lógó medvebőrről kardot emelt le. Kirántotta hüvelyéből, szeme a csor
bult élre villant. Az ablakmélyedésből e pillanatban elmozdult s s:zemközt le
begett vele a Látomás. Barátcsuhában. Fegyvertelenül. Egyetlen imbolygó lé
pést tett csak a Szűz Mária, zsámolvíg.

- Nesze! - ordított rá László - nesze! - s lendült, a karja, hogy oda
vesse kardját a Fegyvertelennek. De lendülő keze félúton megállt, mert moz
dult az Arny keze is. Kotorászva markolt a keze saját mellébe. Mintha a szí
"ét venné ki a csuha alól és néz fénytelen, nagy szemével a fegyveres királyra.
Majd keze lehanyatlik: az imbolygó árny meghajlik a Szűzanya előtt. A ki-
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rály szorosan eléje lép. Reszket a keze. Fogja a kardot, s azt a fénytelen sze
rnet nézi. Hajlik. ő is, úgy, mint az Árnyék. Ahogy az mutatja neki, úgy teszi
le reszkető kézzel a kardot Mária elé. S mintha a zsámolvon botolt volna el,
térde hatalmasat koppan.

Hátrálva lebeg az Arny az ablakig. Ki az imént kardot rántott rá, mintha
előtte térdepelne, László eltakarta az arcát és felnyögött. Majd. félig fölemelke
dett, fölnyújtotta a karját, Pető válláig.

- Nézd - mondta csendesen -, most eltűnik. Eloszlik a semmibe. Az a
kinyújtott, kérő keze lehanyatlott, valamit odahelyezett Isten Anyja lábaihoz.
Ládd, eljött megbékélni velem. Érzem, hogy ezért. Könnyebb már a szívem.
Jelbeszédet váltott velem. Még egészen nem érthetem, de egyszer ... talán. Men
jünk, Pető. Templomba kísérj. Imádkoznom kell a halott ... Salamonért ...

- Nem! - mondta az ispán megdöbbenve. - Ne menj még, Uram. Mert
noha nem volt a koldusok között, Salamon mégis él!

A király elfehéredett, S csak sokára tudta kimondani:
- Miért csak most mondod eZt?
- Kezdtem Uram, de nem figyeltél rám. Az történt, hogy egy zarándok szer-

zetest fogtunk. Pólából való. Az ám ott, külön a többiektől, a zarándokok kö
zött, az nyújtotta feléd a kezét, hogya figyelmedet magára hívja, meru hírt ho
zott neked. Hírt, az élő Salamonról. Beszélni óhajt veled.

Percekig nem felelt, és Pető ispán verejtékező homlokkal leste a láthatat
len belső tusát, Mit gondolhat most ő, aki - Pető tudta legjobban - a tá
volba lát? Csak akiből kiszállt a lélek, az jelenhet meg holta után, mint Lá
tomás, s az is csak annak, akinek az Ilyen látás tudománya megadatott. Ha
egyszer látta, akkor bizonyosan meg kellett annak halnia. A pólai reme,te oda
künt vár, hogy elmondja a valót. De hát mi a valóság? - gondolta Pető, s be
Ieremegett, Az-é, amit érez az ember, az-é, amit belső szemével látni tud, vagy
az volna, amit megtapasztaltunk? Avagy hogyabizonyossághoz egyszerre kell
mind a három? Mintha a királynak nem kellene a valóságos bizonyság is. Mint
ha terhére volna, fárasztaná, míntha olyant kellene most majd meghallgatnia,
amit amúgy is tud, jobban tud. Milyen szomorú, szürke lett az arca. Némán
néz maga elé, végre sóhajt egyet, s lassan, fáradtan mondja:

- Jöhet. Meghallgatom.
- Ülj le - mondta percek múltán a belépő és földig hajló pólai zarán-

doknak. - Ülj szemközt velem és úgy beszélj. Hallgatom.
. A torzonborz hajú, gyermekarcu pólai barát egy zsámolyra kuporodott a ki

rályi karosszék előtt.

- Isten látja lelkemet Uram, hogy nem a gyűrűért tettem meg a hosszú
zarándokutat, hogy színed elé kerülve .elhozhassam neked egy nagybeteg vezek
lőnek, rokonodnak, a pólai remete Salamonnak üzenetet.

És felmutatta a kígyófejes, zöldköves:gyűrűt, Salamoriét. A király némán,
kérdés nélkül ült, mint egy köszobor. S ettől a némaságtól megzavarodva, a
pólai forgatni kezdte a gyűrűt piszkos; sebes ujjai között. Fejét leszegte, aztán
fohászkodott egyet, hogy folytatni tudja:

- Megértem, Uram, hogy ő annyit, s oly reménytelenül hadakozott elle
ned, mert hatalmas vagy, s az embert térdrekényszeríted. De látod, ő, mégis
csak király volt!

A hatalmas alak összevonta ott fönt végtelen jel formájú szemöldökét. A
barát összerezzent.

- A magányos tengerparton kicsiny kalyíbákat építettünk fél emberöltővel

ezelőtt, Uram, s raktunk sziklakövekból egy kicsiny kápolnát is; Az útjokat vesz
tetteket istápoló Szent Adalmeus tiszteletére ott éltünk remeteéletet mi néhá
nyan, olasz, horvát, s még sokkal messzebbről odavetődött remeték. Egy napon,
- este volt, koratavasszal, - beállított közénk egy fiatalon elaggott, sasorrú,
fekete szemű, foszlott ruhájú bujdosó. Hét-nyolc hónapja ennek, Uram. Négy
heti böjtölés, virrasztás és imádkozás után, midőn meggyónt, megáldozott, ma-
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gunk közé fogadtuk. Egy hónappal ezelőtt nagybetegen hagytam el. Arra kért,
zarándokoljak színed elé, s utolsó gyónását mondjam el neked. Hogyan mond
hatnám el Uram, egy nagybeteg utolsó gyónását? Lehet, hogy felépült azóta.
Nem tudom. Mikor a gyónási titokról beszéltem 'neki, ingerült lett, legyintett:

- Ha szembekerülsz vele, úgyis elmondasz neki mindent, - Ezt felelte. 
Előtte, - előtted, Uram - nem lehet titkot tartani, - ezt is felelte, - meg
azt is:

- Nem ember ő, Tibaldó (ez az én nevem, Uram), nem ember Ő. Előtte

világos a rejtett gondolat. Én nem bíztam meg Tast és Idát, hogy őt a boros
vadkanfőbe kevert méreggel megöljék, én csak elterveztem és kigondoltam a
megöletését, kiválasztottam gondolatban a végrehajtókat. S mikor ő engem ezek
nek a társaságában Dávid öcsémnél meglátott, még nem adtam nekik megbízást l,
de ő máris lefogatott engemet, Idát és Tast, a híveimet. Érted-e, Tibold ? 
és mellét körmével szaggatva kiáltott:

- Ö nem ember! Sokáig az hittem, ördöge van. Mióta megtanultam imád
kozni, sejtem, hogy nem az, ördög: más, nagyobb, az igazi hatalom .van vele
és benne! - így mondta Uram, aztán tomboini kezdett, száját hab lepte el:

- Ö a kegyes, ő, nem én! Nem építtettem templomokat én is? Ö a meg
bocsájtó, s én, én csak gyönge. Megölethettem volna őt is, Gejzát is. De én ki
békültem Gejzával Dezső püspök unszolására. Am az én békülésern gyöngeség
nek látszott. Ha ő békül: nagyság, irgalom. Ha én: félelem. Miért? Mit gon

dolsz, miért látta, hitte mindenkí így? Gyűlölöm, mert szeretetre méltó, gyű

lölöm, mert szeretetet érdemel, gyűlölöm. mert szeretem! - így, ezekkel a sza
vakkal örjöngött, Uram, aztán, mintha magához tért volna, fölugrott és színte
józanul kezdte kiabálni:

- Gyűlölöm. mert neki minden sikerült. Gyűlölöm, mert míndent elvett
tőlem, mert neki nem kell törekednie arra, amit én fogcsikorgatva éjjel-nappal
böjtölve, imádkozva akarok kiküzdeni! - így beszélt, és akkor láttam már,
hogy háborodott. Mert azt is kérdezte:

- Mit gondolsz, barát? Szentnek születik-e az ember? Vagy ha nagyon
akarja, azzá válhatik? - Ezt kérdezte Uram, s én akkor gondoltam Mária Mag
dalénától kezdve a jobboldali latortg mindazokra a szentekre, akiket a mí Urunk
Jézus Krísztus megváltott és éppen a legnagyobb bűnösből tett szentté, és fe
lelni akartam, tanítani akartam őt, tisztem és az Anyaszentegyház parancsa
szerínt, de ő szóhoz jutni sem engedett, csak kiabált. Ezt kiabálta:

- Mondd meg neki, hogy előbb megyek be a szentek birodalmába, mint Ő.

Mondd meg neki, hogy addig imádkozom étlen-szomjan, magamat ütve-verve,
amíg Isten meg nem szán, S előbb ölel engem magához.v.mínt ót. Mondd meg
neki, hogya félénk ember bátorsága több, mint azé, aki bátornak szü,letett.
Hogy a tékozló fiú megtérésének jobban örvend Isten, mint kilencvenkilenc igaz
nak. S ő csak egy Isten igaz, jámbor gyermekei közül, - ezt mondta, mert Ő,

Uram Jézus irgalmazzon neki, neked, s nekem, szegény fejemnek, ő szeritnek
vél téged Uram, s abban versengett veled most, egy hónapja, mikor elhagytam,
s ezt az utolsó gyónását hallgattam, hogy ő akarna jobban és igazabban meg
térni, többet és hűbben imádkozni, mint te, hogy ....,. Uram ne vigyj a kísértés
be! - ó váljék szentté, ne te, Uram! Nagyon beteg volt, mikor ezt a gyűrűt

adta, s megkért, hogy felkeresselek. Talán meggyógyult azóta. Én visszatérek,
te Uram, tudnál-e izenni neki valamit, amitől megnyugodjék? Remélhetné-e,
Uram ait, hogy te, éppen te az ő megigazulásáért és megszentelődéséért imád
kozol?

A kőszoboralak felemelkedett:
- Ispánom bóségesútravalóval lát el, barát, s ad két tarsoly aranyat, lo

vat alád és kisérőket melIéd, hogy Pólába rövidesen.visszaérkezhess. Köszö
nöm fáradságodat. És kérlek: ezt a kardot - s a zsámolyra mutatott -- vidd
magaddal.

.....:. Ezt? - kérdezte megdöbbenve a pólai. - Neki? Ez a feleleted ?

491



Kétszer' röviden bólintott a király és intett, hogy a barát távozhat. Arany
mosdótálát kérte, hogy szokásához híven, kezét, orcáját megmosva meaessen a
templomba, ahol gyónnia, áldoznia kell ...

*
. .. Két hónap és tizennyolc nap múlva Pető ispán Polából érkezett levél

tekercsei göngyölített ki. László karosszékében ült, s félfigyelemmel, messze ka
landozó gondolatok között, de olykor csöndesen földerülő orcával rá-rábólíntva
hallgatta azt, amit már tudott, s amit szájtátó megdöbbenéssel olvasott Pető:

" .. , úgy mondják azok! a barátok, akik véle voltak, nevezetesen Pál és
Franciscus, pólai remeték a Szent Adalmeus rendjéből, hogy pontosan azon a
napon, míkor én a székesfehérvári templom lépcsőjén Tereád várakozván, az
ő képviseletében feléd nyújtottam a kezemet, pontosan abban az órában halt
meg - úgy lehet Umm -, mert nagy az Isten kegyelme irántad, hogy abban
a percben halt meg, mikor Te, - engedje meg Fényességed, hogy emlékeztes
selek, - megtántorodtál ott a templomkapuban. Parancsolatod szerint elvittem
a kardot, de miután már csak, a sírját találtam, - jeltelen sírját a tenger
parton ..."
László felemelte kezét és közbeszólt: - ... a sírjához tűztem le, a lába felől ...

Pető összerezzent:
- Olvastad már e levelet, Uram? Nem volt felbontva és: ezt írja, betű sze-

rint ezt: "A sírjához tüztem, a lába felől ..."
A király szórakozottan elnézett Pető feje felett.
Az akadozva olvasta tovább, s fejezte be a pólai barát levelét:
- ". . . azt mondják Pál és Franciscus szerzetesek, hogy imádkozva halt

meg, arcán mosollyal, és ezek voltak az utolsó szavai: ,Nem akartam elfogadni
a szerétetet. Tőle nem. Jézusom, visszaadom Neked, Szent Anyád lába elé te
szem le. Nála legyen, hogy megsokszorozódva mindketten - ő, László és én,
Salamon - részesülhessünk belőle'. Ezeket mondotta, aztán sokáig mintha aludt
volna. De egyszer még álmában fölsírt: ,Szűz Anyám, vedd el tőlem a terhet!
Téged ütöttelek meg, mikor anyámra ütöttem!' - Ezt mondta utoljára, ezek
voltak utolsó szavai, de ezt én nem értem, Uram. Te bizonyára igen. Nagy és
fényességes a Te elméd ..."

A király az ablak felé nézett. Sóhajtott. aztán intett Pető ispánnak, hogy
bontsa ki a következő levelet.

BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS

A~ égő csipkebokor
KODOLANYI JANOS EMLÉKÉNEK

Pokol tombol, ahogy forgatom
életed szörnyű planétáját,
ennyi kint, lázat, jaj, ki ért meg,
kegyetlen bilincs, amit hordasz.

Talán, ha Ady gyötrődött így,
l,'iaskodva a démonokkal,
szaturnuszi izzás a lelked,
felfogni szinie lehetetlen.

Akarattyán a csiHagokra
szívszorongva úgy néztél este,
tűnődve érted-e a titkát
GUgamesnek, Mózes szavának?

Merev görcsökben kezed, lábad
úgy zsibbadt össze fájdalommal,
de daloUál, mert dalolni kell;
zengett az égő csipkebokor!

S ég, zeng azóta mindörökre
meg-megújuló fénnyel, lánggal.
mutatva végtelen az Isten
és végtelen maga az ember.
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NAPLÓ

.KÁDÁR JÁNOS DUNAÚJVÁROSI BESZÉDÉBŐL

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára június 12-én
Dunaújvárosba látogatott, ahol beszédet mondott a Dunai Vasműben tartott vá
lasztási nagygyűlésen. Az alábbiakban közöljük Kádár János beszédének a ke
resztény hivők számára kivételes fontosságú részletét.

Pártunk szövetségi politikája, népfrontpolitikája a legutóbbi négy évben to
vább mélyült és erősödött. Szilárdabbá vált rendszerünk legfőbb politikai alapja,
a munkás-paraszt szövetség. Erősödött a munkásság, a szövetkezeti parasztság
és az értelmiség összefogása. ,

Erősödött a kommunisták és a pártonkívüliek politikai szövetsége, a külön
böző világnézetű emberek összefogása, egyetértése és közös cselekvése, a hi'vők

és a nem hivők egysége. Amikor például hazánk felszabadulásának 30. évfordu
lóját ünnepeltük, a Magyarországon működő egyházak - a katolikus, a reformá
tus, az ellangélikus egyház, a kisebb protestáns egyházakat tömörítő Szabad Egy
házak Szövetsége, az izraelita egyház - tagjaikhoz olyan körlevéllel vagy az
egyházi szokásoknak megfelelő felhívással fordultak, amelyben méltóképpen és
egész népünkkel összhangban emlékeztek meg a felszabadulási évfordulóról, a
felszabadítókról és azokról az eredményekről, amelyeket pártunk és népünk a
szocialista rendszer 30 esztendeje alatt teremtett, alkotott.

A munkásosztály, a parasztság, az értelmiség és más dolgozók szövetsége, a
kommunisták és a pártonkívüliek, a különböző világnézetű emberek összefogása,
a szocialista nemzeti tömörülés és összefogás a legutóbbi országgyűlés működé

sének időszakában is tovább erősödött, és ma szilárdabb, mint eddig bármikor.
volt.

Úriási győzelem ez számunkra, hiszen még emlékezhetünk a megosztottság,
a viszályok és a nagy összeütközések időszakára is. Mindezt világos, elvi politi
kával, mindenki nézetét és véleményét tiszteletben tartva leküzdöttük, és meg
találtuk a közös, szocialista célokat. Szocialista nemzeti tömörülés ez, amelyben
egyet tud érteni minden tisztességes gondolkozású magyar ember. Ez alkalmas
arra, hogya nemzet összes alkotó erejét összefogja szocialista feladataink meg
oldására, országunk, népünk szocialista jövendőjének felépítésére. Mi, kommu
nisták, ezt az összefogást úgy értelmezzük, hogy az építésben pártállástól füg
getlenül egyenlőek vagyunk, és az építés gyümölcseként létrejövő, fejlett szo
cialista társadalomban, népünk szodalista jövendőjében is egyek leszünk. Párt
állásra, világnézetre, való tekintet nélkül minden tisztességes embert megbecsü
Wnk, és biztosítjuk minden tisztességes ember jogait, aki a nagy mű építésében
részt vesz.

MEGMENTETT GONDOLATOK

Az élet szomorú Időszerűségét köl
csönzött az életmű-sorozat új Németh
László-kötetének.* Még el sem hang
zottak koporsója fölött a temetési be
szédek, még hallik a figyelmeztetések
visszhangja, amely kritikára inti a
vele foglalkozókat, s most itt az új
kötet, s benne az Elvágott kötelek cí
mű ciklus, amelyben az író lassan,
megnyugodva végzetében. felkészült a
halálra. Annyiszor, oly sok változat
ban olvastuk Németh László vallomá-

sait a halálról, az elhallgatásról, hogy
már inkább amolyan sztereotípíának
véltük. S most az élet igazolta sorait.

A Megmentett gondolatok az életmű

egyik: leggazdagabb periódusával in
dul, s onnan ereszkedik egyre mé
lyebbre a betegség poklába, ahol az
írónak újra meg újra meg kellett küz
denie a gondolat világosságáért és a
kifejezés szabatos pontosságáért; Aki
végighalad Az elhallgatás emlékei cí
mű cíkluson, feloldódó örömmel észle
li: nem teljesedett az író félelme,
mindegyík tanulmánya kristálytiszta

"Németh László: Megmentett gondolatok (Magvető és szépirodalmi Könyvkiadó)
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világossággal szól az utókorhoz, vala-
mennyiben otrt szikrázik az a csodála

tos szellem, mely annyiszor hökken
tette meg s kápráztatta el kortársait
váratlan szökelléseivel, izgalmas ka
landjaival, melyek sokszor ismeretlen
tájak felé vezették olvasóját és isme
retlen összefüggések birtoklásának örö
mével ajándékozták meg.

Az életmű-sorozatból meglehetősen

nehezen bontakozik ki, mit is jelen
tett a tanulmány, a gondolkodás iz
galma Németh László számára. (Nem
ünneprontásként, de hadd jegyezzük
meg, hogy ez a sorozat nehézkesen kö
vethető míndazok számára, akik Né
meth László fejlődését vagy korszaka
it akarják szemügyre venni. Jelentő

ségét elsősorban az adja meg, hogy
az író rníndegyík kötethez vallomást
fűzött, amely viszont szinte nélkülöz
hetetlen forrása az írodalomtörténet
írásnak. Hiszen ha nem igazolja is
mindig az idő az írólc önértékelését,
a szándék és a körűlmények megis
merése míndenesetre orientálhat.) És
azt is inkább csak önvallomásából,

.semmínt a kötetek ésszerű kronológíaí
rendjéből érthetjük meg igazán, mint
vált szigetévé a tanulmány műfaja a
Tanú idejében, s hogyan sejlett fel
zaklatott idegrendszerében egy új Ta
nú látomása 1954-ben, amikor a Meg
mentett gondolatok sorozata s:zü1etett.
"A betegség hangban s a kifejezés
méretében szerénységre s takarékos
ságra kényszerített: azt gondoltam, na
pi teendőimhez kapcsolódva vetek
egy-egy összefoglaló pillantást az örök
re otthagyandó mezőkre" - olvassuk
II ciklus keletkezéstörténetét magyará
zó írói vallomásban.

Valóban: az összefoglaló szándék ta
lán még a Tanú tanulmányaiban sem
ilyen erős. Ott egy tetterős, míndent
mohón meghódítani vágyó, dacos, sér
tett fiatalember nyitott ablakot a vi
lágra, itt egy, a világot már jól isme
rő elme rajzolja fel a fej<lődésnek

azokat az erővonalait. melyeket a leg
fontosabbaknak, és tovább vihetőknek

vélt. Ha ugyanis Németh László ta
nulmányírói ars poeticaját igyek
szünk megfejteni, talán elsőnek tűnik

szemünkbe a .Jiasenoeság'' szempont
ja. Az író, aki Antheuaként merített
erőt élete legválságosabb korszakaiban
a tanulmányírásból, nemcsak a maga
válságát akarta újra és újra kiírni e
műfajban, hanem "szolgálni" is akart
vele: a magyarságót igyekezett a gon
dolkodás olyan útjaira csalogatní, ahol
az eltunyult, s évszázadok óta önma-
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gát csak itt-ott pallérozgató elme vég
re küzdve .hódíthatja meg az ismere
teket. (A szenvedve való előrehaladást,

a tudásért és a kifejezés tökéletessé
géért tolvtatcet folytonos küzdelern
gondolatát remekül fogalmazza meg
Németh László a Bessenyei Ferenchez
írt levélben.) Tanulmányaiban talán
maga sem hágott oly magasra koráb
ban, mint a Megmentett gondolatok
kilenc írásában, amelyekben szüntele
nül ott zihál az önkifejezés, izgalma,
a felfedezés öröme és: az összefoglalás
szándéka.

Ez az összefoglaló igény legerőseb

ben talán A líráról szóló tanulmány
ban mutatkozik meg. Németh László,
aki már a Tanúban is szívesen ka
landozott a természettudományok vilá
gában, s aki vásárhelyi tanárkodása
idején izgalmas szellemi, kísérlet kere
tében próbálkozott a tudományok és
művészetek szímultán oktatásával, eb
ben az írásban, valamennyi tapaszta
latát hasznosítva megpróbálja a líra
helyét kijelölni a megújult világban,
s megkísérli megragadni a legfonto
sabb pontot: mivel használhat ma a
költő. Szerinte eljárt az idő a "tilta
kozó líra" fölött, s ma a költő "az új
authroposz kíkrístályosításának" lehet
munkása. De mindezt olyan hatalmas
szellemi fegyverzetben mondia el, a
gondolkodásnak olyan elbűvölő erede
tiségével és bátorságával. , hogy még
akkor is hajlandók vagyunk hinni ne
ki, elfogadva érvelését, ha nem ,min
dig érthetünk is egyet azzal a felfo
gásával, hogy az újkor robbanásával
párhuzamosan a líra mintha "lema
radt" volna fejlődésben.

Németh László szerint ugyanis a Ií
rikusok nagy része a civilizáció okoz
ta "görcsl;>en" szenved, s ezt csak a
legbátrabbak vagy éppen a legnaivab
bak tudják magukban feloldani. Ez a
"görcs" a történeti fejlődés eredmé
nye, melynek lényegét így foglalja ösz
sze (s megállapításaink egy részét a
tanulmány megírása óta is igazolta az
idő): "... annak ellenére, hogy a szo
cíalízmus is a Nyugat szülöbte volt,
győzelme az ő számára is másfajta,
nekik még ídegenebb civilizáció pasz
szív elfogadását jelentené. Ezt a le
vegőben lógó katasztrófát, helyeseb
ben a gyengeséget, mely e katasztrófa
oka, mint a kortárs-optimizmussal
szembeforduló rossz közérzetet, a leg
különbek már igen régen érzik, s ezen
az agóniás szorongáson az sem enyhít,
hogy a Nyugat igen sok téren a vi
ruló életerő jeleit mutatja: tudomá-



nya a XVII. század óta nem ért el
ilyen eredményeket, művészete még
nundig magas szmvonalú, egyes or
szágokban óriási a jólét; száz év előt

ti nelyzetükbe visszagondolva a mun
kások is elégedettnek érezhetik magu
kat. A viruló test azonban csak még
nehezebben hal meg, az idegdúc-em
berek az ilyen társadalomban még
kínzóbban neszelik a veszélyt." Remek
megfogalmazása a nyugati válság-han
gulatnak ; pompás érzékkel tapintja ki
a jellemző gócokat is. És a Németh
László-í bátorságnak jellemző példája:
csülag alatt megjegyzi, hogy a rossz
közérzet egyik ",legpompásabb ábrázo
lása és indoklása is" Graham Greene
Csendes amerikai-ja. Neki elhisszük.
Pedig valahol a tudatunk mélyén azért
berzenkedik az ellenkezés: Graham
Greene-nek nem is a Iegjellemzőbb,

legjobb regénye ez. De hiába: Németh
László már gondolkodásának kohójá
ba olvasztotta, s ott a hatalmas anyag
gal egyesülve már más értékeit, más
összefüggéseit villantja fel, (Mint
ahogy - egy másik példával is hadd
éljünk a ciklus tanulmányai közül 
neki az olvasás pillanatában azt is
elhisszük, mert olyan erővel bizonyít
ja, hogy Gulyás Pál a huszadik szá
zadi líra József Attilával és Babits
csal egyenértékű tagja. Számunkra
azonban ez a sok értéket is felmutató
poézis azért mégsem ilyen jelentős.)

Ha már Németh László szuverén
gondolkodásmódjáról szóltunk, hadd
említsük meg a Bartok: és a tizenki
lencedik századi zene című tanulmá
nyát, amely megint annak bizonysá
ga, hogy Ortega médjára minden mű

vészetet számba akart venni, s vala
mennyiről megvolt a maga legsajáto
sabb mondandója. Ebben az írásban
talán nem az a legizgalmasabb, amit
a bartóki művészet jellemzéséül mond
- bár elsők között állítja Bartókot a
bachi és beethoveni fejlődésvonalba

, hanem ahogy Kedállval összeha
sonlítja. A zenetudósok ekkor még de
hogy merték volna ezt így megfogal
mazni! (Manapság bezzeg "rendkívüli
bátorsággal' ugyanebbe az irányba té
továzva, akadozó hangon jelzik, hogy
kettejük közül Bartók volt az egye
temesebb és Kodály a magyarabb.)
Németh László ezt ezelőtt húsz évvel
rendkívül alaposan átgondolta, s ha
érvei nem is mindig zeneiek, a két
jelenség különbségét és hatásának tit
kát remekül fejti meg.

Külön tanulmányt érdemelne Az
Ószövetség olvasása közben, mely tu-

lajdonképpen a Négy próféta dráma
terve. Ez Németh László egyik leg
szebb vallomása, a természettudomá
nyos és a keresztény erkölcs színtetí
zálásának nagyszerű kísérlete, mely
ebben a már-már ars poeticával fel
érő vallomásban . kulminál: "Az a ci
vilizáció, mely a kereszténységet meg
nemesítette, a természettudományt fel
dajkálta, most csap végig egy világon,
melyben az Úszövetség vadsága, ha fé
keződött is, épp az átalakulás követ
keztében mindenfelé újra előbukkan.

A mí feladatunk ebben az átalaku
lásban nem lehet az, hogy erkölcsisé
günk miatt önmagunkon kétségbe
esünk, hanem hogy a világ nyers erői

nek a szelídség és. belátás zablátt szá
jába vessük. S ne attól féljünk, hogy
túlságosan meg találjuk fékezni őket,

hanem hogy még mélyebbre ne merít
senek, mint ahonnét az Úszövetség
prófétát kiemeltek: - a mozgástalan
vadságba, a renddé dermedt kegyet
lenségbe."

Ez a prófétai attitűd, - bár sokszor
szubjektív természetben jelentkező jó-

ért és az igazságért folytatott foly
tonos küzdelem Németh László tanul
mányírói tevékenységének egyik haj
tóereje. Ez a hév, ez a pátosz még
azokat a kisebb írásait is át- meg át
hatja, melyeket már a hallgatás és a
betegség rémével viaskodva adott ki.
Ki ne hallaná ki a nemzeti irodalom
féltő szavát a Simon Istvánnak a Kor
társ akkori kijelölt szerkesztőjének írt
levélből? Ki kételkednék a pedagógiai
érosz jelenlétében, ha azokat a tanul
mányokat olvassa, amelyekben a szen
vedélyes pedagógus tanügyünk mai ál
lásához szól hozzá? Ki vitatná, hogy
a maga művét magyarázó írásokban
és levelekben voltaképp egyetemesebb
összefüggések felismerésére pallérozza
az érdeklődőket? Valóban: páratlanul
gazdag ez az egyetlen kötete is. Pá
ratlanul gazdag, mert Németh László
mindíg, rnínden helyzetben mert gon
dolkozni és vállalta ennek kockázatait
is. Az igazságokat, melveknek vállalá
sához sokszor nagy bátorság kellett, a
féligazságokat és a tévedéseket is.

Egy dologban azonban sohasem té
vedett. Abban, hogy a gondolkodás
szükségasségét hirdette, mert csak a
gondolat ereje által juthat előbbre a
nemzet. És abban sem, hogy aki a
nemzet perspektívájában mer gondol
kodni, előbb-utóbb az emberiség ma
gaslatára is eljut.

SIKl GÉZA
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JUBILARIS KIALLfTAS A
. MŰCSARNOKBAN

A felszabadulás 30-ik évfordulóját
köszöntő Jubileumi Képzőművészeti

Kiállítás* rendezői arra törekedtek,
hogy összegyűjtsek és bemutassák azo
kat a legjelentősebb és legjellemzőbb

alkotásokat, amelyek! táblaképfestőink,

szobrászaínk; grafíkusaínk, érem-, pla
kett-, gobelin- és Intarzía-müvészeínk
műhelyében az elmúlt négy-öt év fo
lyamán megszülettek. A zsüri ily mó
don áttekintést kívánt adni a 70-es
évek első fele magyar művészetének

álíapotáról s java alkotóinak eredmé-
nyeiről. •

A jubiláris tárlatot előkészítő szer
veknek és személyeknek az a szándé
ka, hogy hű tájékoztatást adjanak mai
művészetünk folyamatairól s a külön
böző korosztályokhoz és stílusirányza
tokhoz tartozó művészeki munkálkodá
sáról túlnyomórészt sikerrel járt.
(Persze, ez a tájékoztatás még meg
bízhatóbb, az összkép még árnyalltabb
lett volna, ha Martyn Ferenc, Szabó
Vladimir, Veszelszky Béla, Lossonezy
Tamás, Román György, Sikuta Gusz
táv, Lakner László, Keserű Ilona, Ha
raszty István, Gross Arnold és Gyulai
Livíusz munkái is helyet kaptak vol
na a kíállításon.)

A tárlat színvonala és változatossá
ga azonban - az említett hiányossá
gok ellenére is - jóval felülmúlta az
előző évek reprezentatív (ún. "n~ze
ti") kiá,l1ításainak nem túl magas szín
vonaIát. Az örvendetes változás nem
kis részben a jelenlegi hivatalos kul
túrpolitikának tulajdonítható, amely 
ellentétben az 1950 körüli évek merev
művészetirányításával - tudomásul ve
szi mai művészetünk stíluspluralizmu
sát, s nem gátolja azokat a kísérlete
ket, amelyeket alkotóművészeink an
nak érdekében folytatnak, hogy meg
találják és kialakítsák a kor lükteté
sét, érzelem- és gondolatvilágát minél
teljesebben tolmácsoló formanyelvet,
múvészetí jelrendszert.

A tárlaton míntegy hatszáz mű sze
repelt. Ennek a nagy mennyíségnek
egy tetemes része érthetően és
szükségszerűen - középszerű, kisigé
nyű munka. Ilyenek; például Pátzay
Pál operafiguraként felfogott Koperni
kusza (amely a természettudomány
nagy megújítójának egyéniségéről sem
mit sem mond), Kiss István "Búza" és

• (Múcsarnok, április-május)

496

"Galambok" című - szegényes ötle
tekre épített - szobrai vagy Csóhány

. Kálmán és Czinke Ferenc egy kapta
fára készült grafíkái,

Akadnak azután - a szürke, kon
vencionális munkák mellett -kifeje
zetten gyenge, országos tárlatra sem
miképpen sem való darabok is; ezek
közé tartozik Xantus Gyula "Szere-.
lern" című modoros, a művészi. hite
lességet teljesen nélkülöző festménye,
Bod László zavaros, kásásari megfes
tett képe ("Metróállomás építése") vagy
Oyőry Dezső "Reggel" című banális,
naturalista nőábrázolása, amely a la
pos pedantéria elrettentő példája.

Szerencsére ezeket a kongó ürességű

rutin-produkJtumokat bőségesen ellen
súlyozzák az olyan. nagyszerű alkotá
sok mint Borsos Miklós hatalmas ere
jű, 'vörösmárvánYból faragott önarcké
pe, a míndíg új és, új művészi prob
lémákkal birkózó Wilt Tibornak
másik kiváló szobrászunknak - két
mesteri kisplasztikája ("Alló alak",
"Sufni"), Barcsay Jenő "Páholyban"
című - méltóságteljes nyugalmú, ne
mes pátoszú, ikonszerű - f'estménye,
Bálint Endre triptichonja (amely mínt
egy összegezése a szentendrei mester
motívumainak), a nyolcvan esztendős

Bernáth Aurél atmoszferikus szépsé
gekben bővelkedő, előkelő festői kul
túrával előadott "Reggeli Balaton" cí
mű tájképe vagy Czóbel Béla bárso
nyos színekből szőtz, érzéki melegsé
get árasztó mellképe, "A szép Kakas
Márta".

A tárlaton nonfiguratív műveket is
láthattunk. A kiállításon részt vevő

legtehetségesebb absztrakt művészek

Fajó János és Váli Dezső. Közel áll
az elvont piktúrahoz - annak lírai
ágához - a jeles idős festőnő, Vesz
ká Erzsébet; "Világosság" és "Reláci
ók" című olajpasztelljei kicsiny for
mátumúak (30X40 cm-esek), de hatá
sum - művészi igazságuk: folytán 
messze túlnő a méretükön,

A kevés számú csendélet-festő közül
ifj. Benedek Jenő és a nyolcvanhat
esztendős Gábor Móric: emelkedik ki;
mindketten értik a módíát, hogyan
kell megszólaltatní a hétköznapi élet
használati tárgyait, a konyhai edénye
ket, egy-két egyszerű bútordarabot
vagy a festőmesterség kellékeit. Az
epikus hangú festészet egyéni arcula
tú művelői az idősebb nemzedékhez
tartozó Pekáry István, a "Vasárnap"



című sokfígurás kompozíció alkotója
és Berki Viola, aki egyik képén Dó
zsa György harcosait, a másikon Ve
lence palotáit és lagúnáit· jelen~ti meg;
míndkét mű bűvkörébe vonja a szem
lélőt. Orosz János "Boldogok: kertje"
című festménye bukolikus-utopisztikus
hangulatával. élénk koleritjával, zárt
és szerves felépítésével s a művész

nagy rajzi készségével tűnik ki, Kár
páti Tamás "Romantikus táj"-a pedig
gulácsys ízeivel, leheletfinom., arányló
színakkordjaival, a múlt átélésének ké
pességével.

A tárlat anyagából Varga Imre szob
rásznak - a sétáló Kodály Zoltánt
ábrázoló ~ életteljes kompozíciója, a
Szentendrén élő Pirk János egy ré
gebbi, nagyon tartalmas ön portréja,
Szántó Piroska mélyen átérzett "Bajó
ti parasztasszony"-a, Csavlek András
nak a téli Balatont széles és lendüle
tes ecsetvonásokkal, fölényes tudással
megidéző vászna, Böhm Lipót (mű

vésznevén Poldi) könnyed, elegáns, de
koratív, francia ihletésű nöábrázolása,
Sz. Egyed Emmának a modell karak
terét kitűnően megragadó Czóbel-érme,
Mizser Pál "K~etkezés és átalakulás"
című - áramló, hömpölygő, hullámzó
és lebegő formákból komponált, moz
galrnas ritmusú és derűs koloritú 
gobelíníe s Szemethy Imre fanyar,
groteszk ízű rézkarcai vésődtek még
emlékezetünkbe.

A poszt-kubisták népes és unalmas
táborából mindössze két művészben,

LEMEZÚjDONSÁGOK

Annak idején üstökösként tűnt fel
hazánk zenei égboltján a fiatal elő

adóművész-nemzedék, melynek tagjai
alig haladták még túl huszadik élet
évüket, de máris jelentős nemzetközi
sikereket mondhatnak magukénak. Kö
zülük is talán Kocsis Zoltán aratta a
legnagyobbakat. A zeneirodalom leg
magasabb csúcsaira hágott fel, félel
met és elfogódottságot nem ismerve,
és hallgatóit mindig elragadta a zenei
folyamatok tiszta rajzával, értelmezé
sének biztonságával. Számtalan lemez
készült vele az elmúlt évek folyamán:
valamennyi a gyűjtők féltett kincse.
Nyilván igy lesz új Bach-Iemezével is,
melyen a Simon Albert vezényletével

illetve két műben találtunk értéket:
Gerzson Pál "Fúgá"-jában és még in
kább Kántor Lajos "üzemi csendélet"
ében. A többi poszt- és pszeudokubis
ta (Övári László és társai) az 1910
körüli francia kubizmus asztalán talált
csontokon rágódik; ezek a festők nem
értik meg, hogy a modern művészet

klasszikusainak szolgaí követése ép
pen úgyakadémizmushoz vezet, mint
annak idején Piloty, Bouguereau, Ben
czúr vagy Karlovszky leckéjének ön
állótlan felmondása.

A tárlaton szerepelt néhány olyan
festmény és kisplasztika is, amelyek
nek aílkotóí (Fónyí. Géza, Tar István,
Domanovszky Endre stb.) az elmúlt
években hunytak el; egy-egy múvük
bemutatásával a rendezőség tiszteletét
fejezte ki személyüle és munkálkodá
suk iránt. (Kár, hogy iJtt is történt fe
ledékenység: az 1974 őszén, 89 éves
korában' eltávozott Schönberger Ar
mand festőtől egyetlen mű sem került
a kiállítás failára.)

A már nem élő művészek munkáí
közül persze nem nehéz rámutatni a
legszárnyalóbbra, a legnagyobb lélegze
türe . .. "A Géprepülés géniusza" ez,
Kondor Béla felkavaró, lenyűgözőfest
ménye, amely a XX. századi magyar
festészetnek (de 1lailán a jelenkori egye
temes művészetnek: is) legsúlyosabb,
legmonumentálisabb alkotásai közé tar
tozik.

D. I.

közreműködő Liszt Ferenc Főiskola

Kamarazenekarának ízléses és alkal
mazkodó kíséretével négy zongoraver
senyt ad elő. Szuverén egyéniség kö
vetkezetes önkifejezése ez az új lemez
is, de nem hallgathatjuk el, hogy ér
telmezésével kapcsolatban bizonyos két
ségeink is vannak. (Az Élet és Iroda
lom munkatársa nemrégiben beszélge
tést folytatott Nemes Katalinnal, a ki
tűnő zenepedagógussal, aki elsőkéntfo
galmazta meg, hogy Kocsis Zoltán
"kopogós" Bach-játéka szerinte nem az
ideális képet ,adja a hatalmas zeneköl
tőtől.) Az előadó századunk második fe
lének hangzás-ideálját igyekszik Bach
ban megvalósítani, holott alighanem
fordítva kellene: az "igazi" Bachot
keLlene közelhoznia a mához. Motori-
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kus előadása, az érzelmi árnyalatok
szinte teljes kikapcsolása még akkor is
vitatható, ha teljesen egységes képet
?'ajzol a művekről. Szerintünk ugyanis
ez a kép meglehetősen kevés színnel
késziitt, s még azokat sem használta
fel a művész, amelyek pedig az ő ér
telmezési szférájába is beleillettek vol
na. Lemeze így nyilván pályájának
lesz érdekes állomása, azt bizonyítva,
hogya kísérletező .kedv olykor zsák
utcába is vihet. (Hungaroton SLPX
11711)

Rendkívül ízléses, szép előadásban

szólaltat meg néhány Bach-művet

Schiff András. Lemezén a Kromati
kus fantázia és fúg,a, a G-dúr partita,
a D-dúr toccata és az F-dúr angol
szvit szerepei. Hadd emeljük ki a leg
első előadását. Ezt a már-már romanti
kusan szenvedélyes, vallomásosan őszin

te alkotást Schiff András nagyszerűen

tolmácsolja. Altalában érdeme előadá

sának, hogy egységes képre törekszík,
tehát nem esik abba ,a divatos hibába,
hogy részletekre, a szerző által el sem
képzelt gondolati ívekre tördeli a mű

alkotásokat. Ez a kép azonban ugy.an'
akkor árnyalatokban, finom zenei meg
figyelésekben ígen gazdag, arról nem
is szólva, hogy Schiff Andrásnak bi
zonyos pontokon van bátorsága poéti
kus Bachot játszani (ahogy a felejt
hetetlen Edwin Fischernek is volt.)
Lemeze egyenletes fejlődésének újabb
bizonysága. (Hungaroton SLPX 11690)

Ránki Dezső Schumann-lemeze kivé
teles remeklés. A Karnevált és az Er
dei képeket játssza, tehát Schumann
igen népszerű alkotásait, melyeket a
nagy pianisták közül is sokan lemezre
vettek. (Hadd emeljük ki ezek közül
Walter Gieseking felejthetetlen előadá

sait.) A Karnevál persze hálás darab,
hiszen egy kor szinte teljes világképe
feltárul ebben a. nagyszerű műben. A
különböző hangulati képek pedig .ki
tűnő alkalmat adnak a játékosoknak,
hogy hol pattogó disszonanciákat csal
jon ki a zongorából,' hol lágy poézist,
hol lírai arpeggiókat (Chopin megjele
nésekor), másutt pedig virtuóz stacca
tókat (Paganini előbukkanásakor). A
szokatlan formában pedig talán a kor
középszerű ideáljai ellen való harc
jelképe, próbaköve a mindenkori elő

adónak. Nos, Ránki Dezső az érzelem
nek oly sok változatát, az árnyalás
nak oly sok lehetőségét képes kifejez
ni, hogy játékát csak a' legnagyobbaké
mellett említhetjük. Hasonlóan szinte
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tökéletes az Erdei képek költői szép
ségeinek tolmácsolása is. (Hungaroton
SLPX 11659)

Ha már Schumannt idéztűk, hadd
ragadjunk ki egy részletet szellemes
aforizmái közül: "Ne mulassz el ...
egyetlen alkalmat sem, amikor mások
kal együtt muzsikálhatsz duóban, trió
ban stb. Ez folyamatossá és lendüle
tessé teszi játékodat." Erre gondoltunk
Szenthelyi Miklós, Friedrich Adám és
Falvai Sándor trió-Iemezének hallatán.
A három kitűnő fiatal muzsikus nyil
ván erre a "hangversenyre" társult,
hogy megszólaltasso, Brahms Esz-dúr
trióját, a nálunk szinte teljesen isme
retlen Frédéric Duvernoy Trióját, Schu
mann Adagio és Allegro-ját és Duleas
kiirtre és zongorára irt Villanelláját.
Mindhárman mesterei hangszerüknek,
természetes hát, hogy társulás'uk is
élményt jelentene, ha . .. Hát, igen,
ezúttal a műsorválasztással kapcsolat
ban· felvetődik a hallgatóban néhány
gondolat. Brahms kamarazenéjének
egyes fogyatkozásait annak idején meg
lehetősen keresetlen szavakkal ostoroz
ta eorno di Bassetto, azaz a zene
kritikus Bernard Shaw. Esz-dúr trió
ja ugyan nem túl terjedelmes, de,
valljuk meg, nem a mester legjobb
művei közül való. Duvernoy bizonyá
ra kiváló kürtpedagógus lehetett, de
kortársai között volt nála néhány na
gyobb zeneszerző (csak egyetlen példa:
egyidőben élt Beethovennel). A másik
két alkotás Friedrich Adámnak ad
nagyszerű alkalmat, hogy bizonyítsa:
egyik: legjobb kürtjátékosunk. (Hunga
roton SLPX 11672)

Szenthelyi Miklós egyike azoknak a
fiatal művészeknek, akik azt a re
ményt keltik bennünk, hogy Zathu
reczku Ede és Kovács Dénes után
sem szűnt meg a magyar hegedűmű

vészet. A nagyon tehetséges fiatal mű

vész most önálló lemezén bizonyítja
rátermettségét. Az ilyen lemezeknek
ugyan megvan az a veszélyük, hogy
inkább arra adnak választ, milyen rá
adásokat választ,ana szívesen az elő

adó, akinek tehetséqét és érdeklődési

körét aligha lehet annak alapján meg
mjzolni, hogy szívesen és jól eljátssza
Paganini va~amelyik caprice-ét vagy
Ysaye nyaktörő szólószonátáját. De ha
ezeket ilyen pompásan, ennyi élettel
tolmácsolja, akkor bizonyos,an minden
adottsága megvan ahhoz, hogy a hege
dűirodalom magasabb csúcsait is meg
hódítsa. (Hungaroton SLPX 11(77)

(R. L.)



MAGYAR NAIV MŰV:2SZEK

"A felfedezés különös örömével, a
néző előtt kibomló emberi drámái
val . .. a jelzett kategória második he
[yezettjének, Moldován Domokosnak
parasztfestőket bemutató filmhárma
sa lepte meg a szemle közönségét, Ez
a filmhármas egyébként a szerző ter
vei és a mi reményeink szerint ha
marosan quartetté és sextetté bővül,

felmérve és előtárva végre a népi kép
zőművészet műveilőiriek már régóta fel
tárásra méltó kincseit" - írta 1968
ban Akácz László a Filmkultúrában,
amikor az Országos Néprajzi . Film
szemlén bemutatták Benedek Péterről,

Sülí Andrásról és Vankóné Dudás Ju
liról készített "naiv portréít".

A televízióban most öt adásban lát
hattuk a tízre bővült portrésoroza
tot. (A szerencsésebbek azok voltak,
akiknek már színes készüléküle van.)
A .XVII. századtól a ma is élő 90 esz
tendős naiv szobrász Gyovaí Pálig
hosszú az út. S ami fontos: az idős

nemzedékkelnem ér véget, Népi kul
túránk nyereségére, ma is ható ele
venségére vall például a 30 éves Po
lyák Ferenc fafaragó munkássága.· Az
a világ, ami a fiatal, tehetséges ren
dező jóvoltából elénk tárult· a film
kockákról - ahogy B. Nagy László
jellemezte: - "dokumentum és szím
bólum". Juhász Ferenc írta Moldován
Domokos Vankóné Dudás Julit bemu
tató szfnes portréfilmjével kapcsolat
ban: "Vigyázzunk:, hogy ki ne halja
nak az éneklő népek... it képíró asz
szonyok és a faragó-emberek, mert az
ember hal ki vélük, Örízzük, gyűjtsük,

terjesszük műveiket, tanuljunk tőlük,

legyen eleven lelkünk eleven része a
nép léttől-el-nem-különü1t művészete,

amely önmagát mondja, mint a termé
szet s épp ezért bizonyossága a múlt
nak és a maradandóságnak." Moldo
ván Domokos "megszállottsága" szép
példa erre: szívós aszkézissel tollal
és fényképezőgéppel járja az ~rszágot,
s "az idő üvegrétegeibe temetett fosz
ladék Jajongására, bánat-fosszíltáira,
népe múltjára, emlékezetére és ha
gyományaira, maradék kincseire" (Ju
hász Ferenc) érzékeny lélekkel mutat
ja meg nekünk a nép költészetét, amit
vászonra, egyszerű fehér papírra vagy
kőbe álmodott, hagyományaiba épített.

Eddigi filmjeire (Magyar parasztfes
tők nyomában, Magyar fazekasok, Je
les napok jeles rajzolója, Halálnak ha
lálával halsz s most, a Magyar naiv
művészek) jál illik B. Nagy László

értékelése, amit négy évvel ezelőtt a
Halálnak halálával c. filmről mondott:
"Sűrű költészet, egyetlen fölösleges szó
vagy mozdulat nélkül". A rendező

(egyben író) egyre inkább közeledik
a Iényeghez: annaki a belső indulat
nak a megragadásához, ami évszáza
dokon át változatlanul megőrizte a
képzelet tisztaságát, a metafizíkaí ér
zékenységet s a teremtő kedvet, amely
mindezt formában, színben, hangban
megvalósította. Kodály jegyezte meg
a Siratók című kötet bevezetőjében:

"A nép tudja... hogy lényeget nem
cserélhet, ha önmaga akar maradni,
ha öregebb korában úgy tekinthet
vissza ifjúságára, hogy megismerje
magát benne."
Mindebből természetesen következik,

hogy feleletet kel,l adni: a naiv mű

vészet mennyiben kötődik a népművé

szethez, annak formai jegyein túl át
veszi-e lelkét míntegy új teremtés ál
tal, amelyben ha ott is van az egyéni
'alkotó teljes művészi tudatával, visel-
heti-e a népművészet vertikális jegye
it? Moldován 1971-ben, az Élet és Iro
dalom augusztus, 21-iki számában pa
raszt és naiv művészekről szólva meg
különböztet parasztfestőket, akik "a
hagyományos paraszti életmódot kö
vetve élnek, s alkotásaiknak ihletője

is kizárólag ez a vílág", naiv festő

ket, akik! "többnyire városban élő, al
kotó asszonyok, férfiak s napi városi
életüket, ünnepeike1l... vágyaíkat, ál
maikat festik". Ugyanígy népi (pa
raszt) faragókat és naiv szebrászokat
is. Az összefüggések feltárásához kitű

nő példát szolgáltatott a film e,1ső ré
sze, amelyben szó esett Gergely János
ácsmesterről. Művészí útját Moldován
Domokos így kommentálja: "Gergely
. " nemcsak az erdélyi virágos.-rene
szánsz virágszálalt festette a kalota
szegi falvak bútoraíra, hanem figurá
lis kompozíciókat is. Sorsa}gyönyörű
folyamatot tükröz: a virágos paraszt
bútorokra csempészett zsánerképfestés
től az 1936-ben készített önarcképéig."

Évszázadok messzeségéből érkezett
- hír a Magyar naiv művészek sorozat

tal: számadó könyvek lapjairól, mat
riculákból. Szerencsések vagyunk, mert
ismerjük a festőket: egy Rózsa Imrét,
egy Herceg Pétert, De hány Rózsa
Imre és hány Herceg Péter maradt az
ismeretlenségben, mint ahogyan nép
dalok bölcsőjénél is egy-egy ismeret
len. népfia. lánya állott, hogy a "csa
lád": a közösség aztán fölnevelje az
"újszülöttet", erősítse, csinosítsa önvé
rével. Az egyéniség, mint "teremtő
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elv" (Ortutay Gyula) vajon nem ma
rad-e a háttérben s nem különül-e el
az effajta paraszti alkotás a többitől?

Az idő, a művek öntörvénye nem
az-e amit mi a közösség ízléstörvényé
nek nevezünk? Vannak, akik hisznek
a parasztfestők, szebrászek alkotásai
nak öntörvényében.l Azt gondoljuk: a
további kutatásokban finomabb disz
tinkciókra lesz szükség,

Gyovai Pál, Török Sándor, Mokry
Mészáros Dezső vagy Balázs János ké
peit, szobraít nézve élesebben láttuk
a stílusrétegek elkwönülését (expresz
szíonízmus, szürrealízmuss, mint Ba
kos Lajos, Gajdos János esetében. Jó~

elkülönült tehát az, amit az imént fej
tegettünk: parasztfestő, naiv festő stb.
Az időben is helyén való elhatárolás
(amire a rendező míndvégíg ügyelt),
kiemelve Benedek Péter elsőségét és
Mokry Mészáros meghatározó jelentő

ségét, összekapcsolva "magas" (grand
art) művészetet és "alacsony~' képző

művészeti kultúrát, más kérdést is
felvet. A paraszti élet átformálódása,
a paraszti társadalmi osztály mozgása
a XIX. század végén és a XX. század
elején a népi kultúrában is éreztette
hatását. Kassák érzékenyen reagált er
re, amikor a Nyugat hasábjain azt ír
ta: "A nagy népművészet alakulása
megállt és el&1épnek az egyéni alko
tók, akik nem tagadják meg népi
származásukat, de láthatóan más mon
danivalójuk tartalma és más forma
nyelvük is." Nálunk míndmáíg isme
rétlen ez az alkotási folyamat. Ámbár
nem csodálkozunk rajta, hiszen H.
Read 1969-ben kiadott könyvében (A
modern festészet) "témái" közül kire
keszti a naiv művészetet, azt törté
nelmen kívüli művészetnek nevezi, no
ha jÓil tudjuk: Apollinaire óta él a
fogalom, 1908 óta, amikor a költő H.
Rousseaut nevezte el így. Ezért a
"nem vizsgált jelenség" ürügyén, úgy
véljük, jogos megkérdezni: fáradt ko
rok nagy stílusait volt-e hivatott fel
frissíteni. vagy az "ősapák örökségét"
folytatni? Amint a film is rávilágít:
évszázadokra visszavetíthető ez a fo
lyamat s mindmáig megőrizte konti
nuitását, A kérdés úiabb kérdést vet
fel: napjaink népművészeti reneszán
sza beteljesítője lesz-e magának a
népművészetnek ahogyan Csoóri
Sándor véli? Ha igen, abban nagy
részt vállalnak a naivak is. Talán nem
nierészség azt állítani, hogy a parasz
ti művészet funkciój ánál fogva (mivel
a mindennapi élet szolgálatában áll)
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megváltozík: muzeális értékű lesz, a
"mindennapi élet fölé kerül", habár a
használati érték és artisztikus érték a
jelek szerint a jövőben még inkább
közelít egymáshoz. Hisszük, hogy a fi
atal nemzedék képes lesz folytatni
elődei munkáját, de a kor szellemé
nek megfelelően, egy-egy sajátságos
színnel gazdagítva azt.

A naiv művészetrő1 készült sorozat
szerkesztésének feszessége, zártsága,
mondhatnánk: szígorúsága a rendező
ösztönös tehetségére vall, habár tuda
tosan, világosan komponál. (Az ELTE
néprajzszakán diplomamunkáját is eb
ből a támakörből írta. Ö az első, aki
tudományosan is foglalkozik a naiv
művészekkel, s Irásba foglalta gyűjtési

tapasztalatait.) A sorozat bevezető ké
pei nem csupán reklám-értékűek, ha
nem emlékeztetve tanítóak. Az isme
retteríesztés, mert ez a sorozat egyik
legfontosabb célja, magasrendű művé

szí igénnyel társul. Tíz téma, kilenc
művész: Benedek Péter, Mokry Mé
száros Dezső, Gyovai Pál, Gajdos Já
nos, Balázs János, Győri Elek, Bakos
Lajos, Süli András, Török Sándor.
Gazdag dokumentumanyaggal (maguk
a művészek vagy hozzátartozóík szól
nak) az alkotások kíséretében. (A
magnetofon-felvételeket a rendező ké
szítette, s aztán átadta az áltaía kez
deményezett kecskeméti Magyar Naiv
Művészek Múzeumának, amely előre

láthatólag ebben az évben megnyílík.)
Ami hiányzott: Dudás Juli arcképe.
Említettük, hogy a filmen a történel
mi visszapillantás művészettörténeti ér
tékű: beszélnek, vallanak művek és
pmberek. De a galgamácsaí paraszt
festő asszonyról készített korábbi fil
men maga a hagyomány vall: népda
lok, szokások. (Reméljük, hogy az őszi

Művészeti Hetek programjában is be
mutatásra kerülő sorozatból ez utóbbi
sem hiányzik l)

Beszélhetnénk külön az egyes port
rékról, amelyeknek sajátja a meggyő

ző művészí erő, korrajz (pl. Benedek
f~Jlépés.e, expresszionista szerkesztési
elvekhez igazodó vénáj a, "csöndes"
színel, RipplRónaira emlékeztető de
korativitása, motívumainak szituácíós
jellege stb.) vagy sors és artisztikum
kegyetlenül gyönyörű egybefonódása
(például Süli András esetében). Port
réjának nem "zord fensége", hanem a
képein megjelenő "reneszánsz tavasz"
fényei, erdőkből, mezőkről áradó fu
valma győzött meg arról:· Sülit a ter-



rnészettel való azonosulása mentette
meg a legnehezebb pillanatokban is,
az a lelki fogékonyság, amely csak a
népmüvészet sajátja.

Kardos Sándor felvételei egy fiatal,
tehetséges filmes eredeti látásmódjá
nak bizonyítékai. Jól megértette a té
ma ma még ezoterikus mondanivaló
jában rejlő nevelő erőt, s a rendező

elképzeléseit. Lelemény volt Sáry Lász
ló, Jeney Zoltán és Vidovszky László

a zenei avantgard képviselői

müveínek felhasználása. Ez a zene
nem vált szoros értelemben vett kísé
rőzenévé, hanem megtartotta önállósá
gát és kihangsúlyozta a sorozat spírí-

Tájékozódás

Egyre inkább az érdekllldés középpontjá
ba kerül az a fiatal lírikus generáció,
melynek pályája csak a legutóbbi években
indult, s ma még nehezen lehetne meglát
ni azokat a költIli jegyeket, melyek egy
séges nemzedékké kovácsolnák öket, De itt
vannak, és egyre türelmetlenebbül kopog
tatnak. Epp ezért megkülönböztetett érdek
llldéssel figyelünk fel minden olyan hír
adásra, mely vagy tőlük maguktól szárma
zik, vagy Ilket próbálja értékelni. Ez utób
biak sorába tartozik Bata Imre Fiatal köl
tészetünkrl'il címü íröszövetségt vitaindítója,
mely a Kritika májusi számában jelent
meg. S ugyancsak hasonló témájú tanul
mány az Alföld 5. számában Juhász Béla
tollából: Fiatalok vagy pályakezdIik? eim
mel. Mindkét irás fontos fogódzó a fiata
labb évjáratú költdk megértéséhez. S mínd
kettőből kiviláglik az is, hogy bármennyire
a valóságból sarjadzik legtöbbjük költIlI vi
lága, azért valamennyiükben ott él a sze
retet vágya, a megértés iránt való áhf
tozás is.

J1;rdekes. fontos és nyilván elmélyültebb
tanulmány témája lehetne az a kérdés:
hogvan viszonyulnak a fiatalok a hagyo
mártvhoz. Igaz. a hagyományhoz val6 ví
szonv általában is meglehetósen problema
tikus. Gondoliuk csak meg: már a közép
tslcola! oktatásban is megkezdddlk a ha
gyományokhoz kötd szálak érthetetlen el
vagnalása. amikor érdeménél és j~lentllsé
"énél sokkal kevesebb sző esik régi iro
dalmunkról és történelmünkrlll. A latin ok
tatás vísszaszorujásával párhuzamosan egész
századok költészete és művellldése vált ter
ra tncognítá-vá, legnagyobb költIlink és
gondolkodóink pedig megközetítnetetienek
ké, aktket mindenki csodál ugyan, de csak
a legmerészebbek ismernek igazán. Epp
ezért tartjuk rendkívül fontosnak azt a
kezdeménvezö munkát, melvet Weöres Sán
dor fejt ki aKortársban W. S. mester an
tológiájá-ban. újból és újból felhivjuk a
figyelmet e sorozatra, melyben egy szuve
rén egyéniség a maga ízlése szerint meg
próbálja felelevenfteni a múltat, s mindazt,
amit számunkra a múlt jelent. Igaz, a leg
közelebbi múltban is [ócskán akadnak
olyan hagyományok, malyeket újra és új
ra érdemes ébresztgetní. E hagyományéb
resztő írások sorába tartozik Pornogáts Bé
la szép Berda-tanulmánya (Berda József

tuális tartalmárt (pl. Sáry László Psal
musa Gajdos feszületeinek bemutatá
sakor).

S végül, utalva a rendező szavaira,
melyeket a Rádió és Televízió újság
áprflts 21-iki számában, a Magyar na
iv művészek sorozat indulásakor ol
vastunk, elmondhatjuk : a naiv művé

szek "lényükből, művészetükből" ne
künk ezt sugároztak: "mit tudok ad
ni". Ezzel példát mutatnak a ma em
berének, aki "ijedt aggodalmával egy
re azt kérdezi: mi jut nekem, miről

maradok le?"

TOTH SANDOR

bátorsága) az Új trás májusi számában és
ugyanitt Tandori Dezsll igen érdekes val
lomása ("Talán nem ls túlsál\"osan lénye
ges, de mégis nehezen elhaIrgatható tar
talmak" - Ottlik Gézának) korunk egyik
legnagyobb magyar prözaírőféröt,

Ismét egy fiatal, tehetséges költll Indulá
sának lehettünk tanú!. Nagy Gáspárnak a
Kozmosz-sorozatban mezíeíent Koronatüz c.
verseskötete már a kísérletezés stádíumán
túlmutat, egy sajátos arcü, forrásban lévll
egyéniség pályakezdéséről ad számot, nem
egyszer lírai magasrokon.

A Gondolat Kiadó könyvújdonsligal közül
jelentős műként ajánlhatjuk Nemeskürty
István A magyar népnek, ki ezt olvassa
c. tanulmánykötetét, mely az anvanvetvü
magyar reneszánsz és barokk irodalom tör
ténetét dolgozza föl. A szerzll ismét úttörl5
munkára vállalkozott, amikor a magyár
irodalomnak ezzel az alig gondozott, az is
kolai oktatásban elhanyagolt korszakával
fog1aJlkozik, sok olyan névvel. munkásság
gal ismertetve meg az olvasót - többek
között Pázmány Péter, Pesti Gábor, Heltai
Gáspár, Bornemisza Péter, Szepsí Csombor
Márton nevével -, akik nemzeti kultúrán
kae, hagyományainkat máig hatóan gazda
gították. A Miért szép? újabb összeállítása
a magyar líra történetét illusztrálja vers
elemzések formájában Csokonaitól Petllfiig.
A legjobb elemzések azok, amelyek alapos
ságukkial, lényegre törő, de ugyanakkor
népszerűsíteni vágyó, otvasmánvos magya
rázatokkal szolgálnak, hogya szélesebb ol
vasóközönség elígazodáaát megkönnyítsék
a magyar költészetben. Ilyennek találtuk
Vargha Balázs és Bar6ti Dezsll Csokonai-,
Rónay György BerzsenYi-, Szauder József
Kölcsey- és Szabolcsi Miklós Petllfi-elem
zését, A neves lengvet irodalomtud6s Egon
Naganowski Joyce életét és írói müvésze
tét taglaló rnonográríája a sok-sok kísérlet
egyike, amely .az Ulysses és a Flnnegans
Wake írójának máig vitatott irodalomtörté
neti értékét kfvánja érvényesen megállapí
tani. Véleménye azonban mégiscsak egy a
lehetséges vélemények közül, amiket vi
szont nálánál kevésbé ismerünk. Jó volna
folytatni tehát a Joyce-szal fQglalkozó iro
dalom megjelentetését.

A Hazafias Népfront kiadásában megjele
nil Honismereti Híradó 1974 évi 6. száma
válogatást ad az I. Országos Honismereti
Nyári Akadémián elhangzott előadásokból
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és hozzászólásokból, köztük olyan f!lntos
témákról, mmt Közművelődés és hO~lsme
ret (Juhász Róbert) , A kröníkaíras uj te
rületei és feladatai (Töltési Imre) stb.
Olsvai rmréveí, az MTA Néprajzkutató Cso
portjának munkatarsávaí folytat beszélge
tést Budai Ilona. Kóka Rozália az egyházas
kozári Röpülj-páva körriél tesz látogatást

"közlt a lap, Kamarás Rezsőnek A szocí
aiísea hazafiság és a közműveíődés címen
Egerben tartott előadását. A gazdag kíná
latot nyújtó Könyvespolc rovat honísmeretí
kiadványokat, ismertet.

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyelvű kiadványok:

Eva Petrik: Gyermekeimmel (OMC, Bécs).
A neves valláspedagógus ebben a könyvé
ben jórészt a maga nevelési tapasztalatai
ról ad számot. Valóban nem olyan egy
szerű a tizenévesek vallásos nevelése. (:€s
ilyen vonatkozásban Eva Petrik könyve
míntha folytatása lenne Hilda Laible né
hány évvel ezelőtt Első évek címmel meg
jelent nevelési müvének.) A szerzö bizo
nyára kedvező eredményeket ért el, bár
őszintén meg kell mondanunk, hogy pél
daanyagát bizonyos helyeken meglehetősen

naivnak tartjuk. A modern természettudo
mány eredményeit is ismerő fiataloknak
sokkal újszerübb, hitelesebb példákra, van
szükségük ahhoz, hogy a vallás élő való
ság lehessen számukra.

Jacques Loew: Beszélgetések (OMC, Bécs).
A szerző egyike volt az úgynevezett mun
kaspapoknak. Jelenleg a Hit Iskoláját ve-

ZSINATUTANI :e:RTELMEZO KISSZ()TAn
A-tól Z-ig

A FELSZABADULAS TEOLÚGIAJA.
A latin-amerikai teológusoktól képvi
selt irányzat, mely azt vallja: nem az
evangélium tanainak egyszerű hirdeté
sével keH eljutnunk - majd egyszer,
valamikor - az emberek üdvözítésére,
hanem előbb meg kell az embert sza
badítanunk az elnyomás, a nyomor, a
kizsákmányolás, a tudatlanság kötelé
keiből. Ez a tevékenység már önmagá
ban véve is evangelizáció: ui. éppen
ezáltal hozzuk az emberekhez közelebb
.Iézust, akivel csak e tevékenység köz
ben léphetnek személyes, lelki kapcso
latba, és juthatnak el általa a bűnből

való szabadulásig is. Merészebb és
egyúttal sokkal félreérthetőbb kifejezés
sel ezt az irányzatot a "forradalom teo
lógiájának" is nevezik.

FEUDALIS STRUKTÚRA. Mai társa
dalompolitikai szóhasználatban feudailiz
musnak nevezik a föld és a terme
lőeszközök hűbérúri tulajdonán, és a
[cbbágy-parasztság fizikai munkáján
alapuló társadalmi-gazdasági rendet,
ahol mindenki beleszületik az uralko-
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zeti Fribourg-ban. A jelen válogatás első
része azokhoz szól, akik megtehetösen tá
vol állnak a vallás világától, míg a máso
dik részben azt a nagy sikerű televíziós
konferenciabeszéd sorozatát olvashatjuk,
malyben a felszínesen vallásosakat igyeke
zett közelebb vinni Istenhez. Mindenekelőtt
stílusának vallomásos őszintesége, átéítsége
ragadja meg az olvasót. A néhol verssé
súrüsödö elmélkedések sok szempontot ad
'hatnak a modern embernek, bár ezek ter
mészetesen csak első indítások lehetnek
egy korántsem egyszerű és problémamen
tes úton.

Kemenes Géfin LáS2:ló: Pogány dias2:póra
(Amerikai Magyar Irók). A2: emigráció
egyik legtehetségesebb, legjelentékenyebb
költője Kemenes Géfin László. Már Jégvi
rág é~ Zenit címmel megjelent kötetei is
azt bizonyították, hogy tragikus alkat, aki
mélyen átéli sorsa és magánya keserüségét,
A Pogány diaszpórában már-már egyete
messé tágítja ezt az élményt. Kendőzetle
nül, nagy költői erővel vallja meg remény
telenségét, és amolyan "csak azért is"
gesztussal vállalja a rá mért sorsot. Az
emigráció létérzésének és tragikus megha
sonlottságának egyik legérettebb dokumen
tuma, ez a kötet

Hadd hívjuk fel végül olvasóink figyeI
mét a Szépírodalmí Könyvkiadó Kosztolá
nyi-sorozatára, melyben Réz Pál gyűjti

egybe és adja ki a nagy író hírlapi cik
keit. Aki szereti és őrzi nyelvének tiszta
ságát, újra és újra leckét vehet Kosztolá
nyitól. (A sorozat legutóbbi darabja :e:rcn,él
maradandóbb címmel jelent meg.)

dó, vagy pedig a dolgozó társadalmi
osztályba. (Struktúra=szerkezet.) Ha
zánkban, mint sok más európai or
szágban is, a főpapok egyúttal földes
urak, hűbérurak, háborúban hadvezé
rek is voltak. Ez a tény. az egyház
szervezetet is súlyosan befolyásolta. A
zsinat ismét hitet tett az evangéliumi
testvériség és egyszerűség mellett, (L.
a "Gaudium et Spes" 88. pontját, va
lamint a "Püspökökről" szóló dekrétum
11, 13, 16, 28. pontját.) A zsinati tanítás
gyakorlattá válása természetesen nem
történik egyik napról a másikra.

FIATAL EGYHAZAK. A kifejezés a
protestánsoktól származik: a missziós
egyházakat nevezték így. Ma a katóli
kus szóhasználatba is átvettük, mert a
"missziós" szónak a nem keresztény
népek közt kezd rosszalló, kolonialista
mellékíze támadni.

FUNKCIÚ (a latinban fungere= mü
ködní), Működés. Egyházi szóhasználat
ban többnyire "papi funkciókra" értjük,
ami magában foglal mindennemű papi
tevékenységet. Ha a "valaki fungál"
szót önmagában használják: liturgikus
tevékenységet végez.
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Horrunage a Mgr. József Ijjas, archeveque de Kalocsa, Président du Corps
Episcopal Hongrois, a I'occoasion de sa messe jubilaire. - Sous le tttre Les Dis
ciples, le Professeur Tamás Nyíri poursuít la série d'études de haut Intérét.
phílosophíque et' socíologíque, consacrée a la personne de Jésus. - Dans son
étude Les Enseignements de László Németh, László Rónay rend hommagé au
grand écrivain et penseur hongrois, surnommé le polygraphe de la nation hon
groise, décédé récemment. L'auteur y fait l'analyse des activités multíples de
l'homme de lettres. du phílosophe et de l'éducateur de la nation. - A cette
étude fait suíte l'entretien que Béla Hegyi a eu avec László Németh peu avant
la mort de l'écrivain et qui aporté, entre autres, sur des questions d'ordre
moral et relígíeux, Dans ce qui suit, nous citons quelques passages de cet é
charige de vues au cours duquel l'écrivain qui n'étaít membre d'aucune Eglise,
a été ínterrogé sur ses propres convictions: "Ce qui importe dans la religion,
c'est l'expérience relígíeuse, Aussi les círconlocutíons a l'aide desquels on tente
de _faire l'approche de l'expérience religieuse n'ont-íls qu'une ímportance secon
daire. Cela ri'empéche que je donne la préférence a la religíosité qui a aussi
une dímensíon théologique plutőt qu'a celle qui n'en a pas, La théologíe est
une sorte de combat que l'esprit humain Iívre a Dieu. L'íntellect, de par sa
nature, s'attache a mettre a sa portée ce qui ressortit oríginellement au do
maine des sentíments, Et c'est la son bon droit, voire son devoir. La pensée
humaine est aux prises avec l'impensable et il y va sinori .d'un acte de gráce
propre a Dieu; mais bien d'une .entreprise propre a l'homme conscíent de sa
complete autonornie - ce qui n'est pas le eas de la foi qui ne cormart pas
ces préoccupatíons de l'esprit. Dieu a qui l'intel,lect aceéde au .príx de gros
efforts de pensée, n'a ríen du solell qui luit a une dístance infinie de nous.
Bien au contraíre, Dieu se recele au plus profond des ténébres, au forid de
toute pensée humaine. L'homme fait son salut dans la mesure oun partícípe
a l'oeuvre de Dieu ... La relígiositén'est pas le monopole des Eglíses ... Chaque
homme a sa vie relígíeuse, si pauvre soit-elle. Le sentiment relígíeux abandonné
a soi court le risque de dégénérer: dans Ies temps modernes, ce fut le sort
de la vie religieuse et de la culture chrétiennes, a cause de I'írnpuíssance de
I'Eglíse, Le monde dans lequel le dívín ne tenait plus aucuna place, a été for
cément réduít a l'humain seul ... Si [e christianisme veun susbsister aussi comme
communauté de foi, il doít rester fidele a luí-méme: étre collectif et cosmique
a la fois... On admet touiours difficilement l'homme d'esprit parce qu'á

. l'opposé de I'homme pratique qui ne réfléchit qu'á la petite échelle de ;,l'ici
et rnaintenant", lui, il rétléchít dans la perspectíve de l'avenir, a I'échelle de
l'humanité entiere, Pour faire le point de la sítuatíon ou se trouve sa nation.
I'homme d'esprit tient compte de celle des individus qui la oomposent: des
biens matértels, des droits de liberté, des progres démocratiques dont ils béné
ficienc, L'homme d'esprit est optímíste: il fait contíance il' l'homme, plus pré
cisément a ce que l'homme ne manquera pas d'accomplir la .míssíon dont depuis
longtemps il s'est chargé: remodeler enfin l'homme et le monde en les huma
nisant et les délívrer de toutes especes de peur, --qu'elle soít d'orígíne extérieure
ou Intérleüre ..." .....: György Rónay dédie deux poömes au souvénír de László
Németh. - Géza Siki donne l'analyse du dernier volume des oeuvres comoletes
de l'écrivain disparu. - Gabriella KosztY traite de "la théologie obscure" de
Graham Greene. - Dans son essaí, Tibor Tüskés présente Nándor Várkonyi,
humaniste chrétien, homme de lettres et historien H1ltéraire de renom, décédé
ce printemps. - Péter Vasadi cons:acre son essaí Faits, signes, réalité a des
questions touchant il la poésíe, telles que: la vision poétíque, la mystique des
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