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NYÍRT TAMÁS

AZ ÚR 5Z0LC/AJA
Izajás próféta kivételes közkedveltségnek örvendett a korai keresztény írók

körében. A Krisztus előtti VIII. század második felében élő próféta könyve a
vallási eszmék és képek kimeríthetetlen kincsesbányájának bizonyult. Jelképvilá
ga rendkívül megkönnyítette Jézussal kapcsolatos élményeik szóba foglalását.
Kivált az Úr Szolgájának éneke kötötte le figyelmüket. Az 53. fejezet tizenkét
versszaka közül egy kivételével valamennyit idézi az Üjszövetség ; ha nem szó
szerínt, akkor legalább tartalmilag hivatkozik egyik vagy másik versre a négy
evangélium, az Apostolok Cselekedetei, a rómaiakhoz, a filippiekhez és a zsidók
hoz írt levél, valamint Péter első levele. Akár el is veszhetett volna az ere
deti szöveg, az Újszövetség alapján sikerülne rekonstruálni a Szolga énekét 
írja C. H. Dodd.

A Szolga éneke

Evangéliumának nyolcadik, kilencedik és tizedik fejezetében Márk előké

szíti olvasóit Jézus halálára. Nyomatékosan kifejezésre juttatja, hogy az "égi
jel", amire a farizeusokkal ellentétben Jézus szárnít, nem apokaliptikus ka
tasztrófa, sem fényes katonai győzelem, hanem a Szenvedő Szolga tanúbizony
sága (Mk 8, 11-13). Az említett fejezetekben két vallási eszme, a Dániel köny
véből származó Emberfia és az izajási Szenvedő Szolga ötvöződik. Nem egy
szentírásmagyarázó szerint pontosan ez az egybeolvasztás tartalmazza az alap
vető keresztény tanítást. Az eszkatologikus korszak nem csodás varázslatok, sem
pedig messiásí sikerek révén következik be. Az Emberfia a Szolga szenvedésé
vel vívja ki a győzelmet. Szent Lukács a názáreti zsinagógában történtekkel
vezeti be Jézus nyilvános működését, amikor is ő maga hivatkozik Izajás köny
vének 61. fejezetére.

Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement
a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki.
Szetbontotta a tekercsei, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez
volt írva:

»Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
S hirdessem a foglyoknak a szabadulást,
A vakoknak meg a látást;
Hogy felszabadítsam az elnyomottakat,
És hirdessem: elérkezett az 'Úr esztendeje.«

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült, A zsinagógában minden
szem ráezeqeztuiott, S elkezdte beszédét: »Ma beteljesedett az Irás, amít az
imént hallottatok." Míndenki helyeselt nekí, és csodálkozott a fönséges sza-
vakon, amelyek ajkáról fakadtak (Lk 4, 14-22), .

A kánai menyagző leírása János evangéliumának az elején a legtöbb egzegéta
szerínt utalás Izajás prófétára, aki pompás lakomához hasonlítja a messíási idő

ket. Jézus az izajási Szenvedő Szolga, akivel új korszak kezdődik, s akinek
szenvedése jóhírt visz a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, új látást a
vakoknak, felszabadítást az elnyomottaknak - az Úr jóindulatának jeleiként.

Az újszövetségi szerzők gondolkodásmódjához aligha férhet kétség, Biztosak
abban, hogy Jézussal beköszöntött az Izajás megjövendölte messíásí kor: a Szen
vedő Szolga énekének képeivel és eszméivel értelmezik Jézus életét és halálát.
De hogyan vélekedett Jézus? Vajon ő magára vonatkoztatja-e az izajási képe
ket és hasonlatokat, kiváltképpen a Szenvedő Szolga énekét? Mindenekelőtt

szólaltassuk meg a prófétát:
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Nézzétek szolgám diadalmaskodik,
fönséges lesz és felmagasztalják,
és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan megborzadnaT. láttán,
- hiszen olyan dicstelennek látszott,
és alig volt emberi ábrázata -,
úgy fog majd. sok nemzet ámulni rajta,
és királyok némulnak el szine előtt.

Mert olyasmit fognak látni,
amilyet még soha nem hirdettek llekik,
és olyan dolognak lesznek tanúi,
amilyenről addig soha nem hallottak.
Ki hitt abban, amit hallottunk,
és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás,
és mint a gyökér a szomjas földből.

Nem volt sem szép, sem ékes (hiszen láttuk),
a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között,
a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat,
megvetett, akit bizony -nem becsültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte,
és a mi fájdalmaink nehezedtek rá,
mégis (Istentől) megvertnek né,ztük,
olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át,
a mi gonoszságainkért törték össze;
a mi békességünkért érte utol a büntetés,
az ő sebei szereznek nekünk gyógyulást.
Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyegtünk,
ki-ki a maga útjára tért,
és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
Megkínozták, s ő alázattal elviselte,
nem nyitotta ki a száját.
Mint a juh, amelyet leölésre visznek,
vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt,

ő sem nyitotta ki a száját.
Erőszakos itélettel oéqeztek: vele.
Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével?
Igen, kitépték az élők földjéből,

és bűneink miatt halállal sújtották.
A gonoszok közt adtak neki sí1'boltot,
és a gazdagok mellé temették el,
bár nem vitt végbe gonoszságot,
se.m álnokság nem volt szájában.
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő áldozatul:
látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete
és teljesül általa az Úr akarata.
»Majcj ha végetér lelkének gyötrelme,
látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el.
Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám,
mivel gonoszságainkat magára vállalta.

. Ezért osztályrészül sokakat adok neki,
és a hatalmasok lesznek zsákmán-ya,
amiért életét halálra adta,
és a gonosztevők közé sorolták,
noha sokak vétkeit hordozta,
és közben imádkozott a bűnösökért.« (lz 52, 13-53, 12).



Jézus halála

Jézus megfeszíttetése történetének legbizonyítottabb tényei közé tartozik.
Korántsem ilyen könnyű a pontos dátumot megállapítanunk (hogy Nisan hónap
14-én vagy 15-én történt-e), s még többproblémát okoz az, hogy Jézus maga
hogyan vélekedett haláláról. A források kritikus értékelése nyomán "szerfölött
nehéz világosan látnunk ebben a kérdésben" - jegyzi meg a tübingeni dog
matika-professzor, W. Kasper. Tagadhatatlan azonban, hogy Jézusnak számolnia
kellett az erőszakos halállehetőségével Jeruzsálemben, és hogy. ennek tudatá
ban, az eszkatológiai korszak beköszöntését várva, költötte el utolsó vacsoráját
övéivel - mondja J. Jeremias. Jézus szavainak és tetteinek részletes elemzése
nyomán két következtetésre jut. Először, hogy Jézus csakugyan előlegezt e ha
lálát bekövetkezése előtt, másodszor, hogy reflektált halálának a jelentésére. "Ha
figyelembe vette az erőszakos halállehetőségét, akkor ismerve azt a kivételes
vezeklő erőt, amit a kései zsidóság tulajdonított a halálnak, szükségképpen el
kellett gondolkodnia halálának az értelméről."

Csaknem valamennyi egzegéta "egyetért abban, hogy Jézus Eukhárisztiát
szerzett, s alapító szavai a Szenvedő Szolga énekére utalnak. Éppen ezért a szó
ba jöhető szővegek közül mlndenekelőtt az Eukharisztia szavaira kell· irányíta
nunk figyelmünket, kiváltképpen a "sokakért" kifejezésre. Ez az eukharisztikus
szövegek mindegyikében megtalálható, jóllehet nem ugyanazon a helyen és nem
ugyanabban a szókapcsolatban. Márk (14,24) azt mondja: "sokakért" (hüper pol
tán), Máté: "sokak nevében" (pe1·i poUón). Pálnál (1 Kor 11,24) és Lukácsnál
(22,19) "értetek" (to hüper hümón) áll, mígnem János ezt írja: "A kenyér, me
lyet adni fogok, az én testem, a világ életéért" (Jn 6,51). A Márk-féle "sokakért"
-- szemitizmus lévén - régebbi, mint a 'szentpált és lukácsi "értetek". Mivel
Pál feltehetően a negyvenes évek elején "kapta" Antióhiában az Eukharisztia
alapító szavait, Márk fogalmazása a Jézus halálát követő első évtizedre megy
vissza; minden bizonnyal Jézusra magára. Aki másodlagos értelmezésnek tekin
ti, annak tudnia kell, hogy nagyon régi hagyományt akar visszautasítani, és
eljárásának nincs semmiféle nyelvészeti alapja. A "sokakért" Izajás 53. fejeze
tére utal. Ezt erősíti meg Jézus mondása Márk evangéliumában: "Az Emberfia
nem azért jött, hogy szelgáljanak neki, hanem hogy ő szelgáljon és életét adja
váltságul sokakért" (Mk 10,45). A másokért vállalt szenvedés, valamint a "sokak"
kifejezés a Szolga énekére utal, melynek kulcsszava. Ez a szó a héberben több
nyire nem kízáró értelemben használatos, és annyit jelent, mint nagyon nagy
számú, a sokaság, mindannyi, összes. Az eukharisztikus beszámolókban fellelhető

"sokakért" arra enged következtetni, hogy Jézus a Szenvedő Szolga énekében
találta meg halálának és szenvedésének a magyarázatát. Fölöttébb valószínű te
hát, hogy Tőle magától ered a korai keresztények meggyőződése is, akik Uruk
halálában beteljesülni látják Izajás gondolatát: Isten Szelgájának szenvedése
árán igazulnak meg sokak. A történésznek nem lehetséges, a hivőnek nem szük
séges az igen nagy valószínűségnél erősebb bizonyosság. Az élet legfontosabb
kérdéseiben különben is le kell mondanunk az abszolút igazolásokról. Ugyan
rnelyikőnk keres cáfolhatatlan bizonyságot arra, hogy csakugyan az az asszony
szülte, akit édesanyjaként ismer? Kétségtelenül megfelel a valóságnak, hogy a
Szolga énekének keresztény ínterpretácíöia a legeslegelső időkből, a Jé7.uS ha
lálát követő első évtizedből való, következésképpen minden bizonnyal magától
Jézustól származik.

"Hogy azoknak a helyeknek a száma, amelyeken Jézus magára vonatkoztat
ja Izajás 53. fejezetét, nem nagy, és hogy a Máté- és Lukács-féle mondásha
gyományból teljesen hiányzik, azzal függhet össze, hogy csak a szűkebb körnek,
és nem a nagy nyilvánosságnak szánt igehirdetésében adta tudtul, hogy Isten
Szolgájának tartja magát. Csak tanítványainak tárta fel a titkot, hogy Izajás
;;,) fejezetének beteljesítését tekinti Istentől kapott feladatának, és csak előttük

értelmezte úgy halálát, mint a megszámlálhatatlan sokaságért hozott váltságot
(1Hk 10,45; 14,24). Mivel ártatlanul, önként, türelmesen egyezik bele Isten aka
ratába (Iz 53), halálának határtalan engesztelő ereje van: az Istentől és az Is
tennel való életet adja oda" - írja Jeremias.
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A haditerv

Ezek alapján aligha vonható kétségbe, hogy Jézus üzenetének alapmotívuma
a szolgálat gondolata. Akár ajkára vette Izajás szavait, akár nem, Jézus úgy
élt és úgy halt meg, hogy tanítványai okkal fordították figyelmüket a Szolga
énekére. Meggyőződésünk szerint EZ tartalmazta a legmegfelelőbb, Uruk külde
tését leghívebben kifejező vallási képeket és hasonlatokat. Mit értsünk mármost
"Isten Szolgáján"? Jézus mindenekelőtt Jahveh szolgája. Azért jön, hogy tel
jesítse Atyja akaratát, még akkor is, ha szenvedést és halált jelent neki "so
kakért". Isten szolgálata magába zárja az emberek érdekében kifejtett tevékeny
séget: üdvösséget hirdet a szegényeknek és szabadulást a foglyoknak, a vakok
nak visszaadja látását és megvigasztalja a szomorúakat. Az evangélium hirdete
sére hivatott; a hit felkeltésére és kihívására. Bár Jahveh szolgálata minden
mást megelőz, az Úr föltétlen elismerésétől nem különíthető el emberszereteté
nek tanúsítása.

, Jézus követőinek ,magrtartását. is a szolgálat attitűdje határozza meg. Erre
utal az irgalmas szamaritanus példázata, Jézus együttérzése a szegényekkel, be
tegekkel, éhezőkkel; figyelmeztetése, hogy amit a legkisebbek közül eggyel is
teszünk, vele tesszük; apostolainak adott buzdítása, hogy úgy álljanak egymás
rendelkezésére, ahogyan ő szolgálta őket. Mindenekelőtt a mennyeí Atyát szol
gálják. Isten iránti kötelezettségük azonban az ember érdekében végzett önzet
len munkában teljesül be. A mennyei Atya "sokakért" küldte Jézust, aki az
evangélium hirdetésével szolgálja őt mindhalálíg. Követőitől azt várja, hogy to
vábbadják üzenetét. Ez legyen ésszerű istentiszteletük. A Jóhír készséges ter
jesztése szükségképpen nyílt, nagylelkű és odaadó életmódot követel. így szól
Jézus: "Jelet kértek? - megkapjátok, de nem olyant, amilyent vártok. A római
hadsereg nem fullad bele a tengerbe, nem sötétedik el a Nap és a Hold. A jel
Jahveh Szelgájának a jele lesz. Előbb az én életemben nyilvánul meg, majd
követőimében. Elkötelezettségük, örömük és lelkesedésük eloszlat minden ké
telyt üzenetem igaza felől. Életem a megbízólevél. Ezt nyújtern át Atyám ne
vében, és azoknak az életét, akik utánam jönnek."

Remek ötlet. Ha Jézus követői csakugyan így élnek, tanúságuknak nem le
het ellenállni. Egy Szelgát könnyű elnémítani - bár amint utólag kiderült, őt

sem sikerül végérvényesen. Száz, ezer meg százezer szolga azonban meggyőzi a
világot. Jézusra emlékeztető, hiteles, feddhetetlen, készséges, nagylelkű embe
rek - de még halvány utánzatai is - az emberi nem történetének legragyo
góbb jelenségei lennének. Csakugyan kiváló haditerv. Csodálatos elképzelés 
de amint a labdarúgó mérkőzésekről írják mostanában: "bár az elgondolás ra
gyogó, nem rendelkezünk a taktikai utasítások végrehajtására alkalmas játéko
sokkal". A történelem folyamán éppen eleget beszéltünk már a szolgálatról,
végre-valahára cselekednünk kell. Jézus követői között (akik annak mondták
magukat) ritkán voltak igazi szolgák, Nem fogadták be a gyermekeket - aho
gyan Márk értelmezi a jelenetet (Mk 9, 33-37) -, sem nem lettek olyan ki
csinyek és szelidek, mint a gyermekek, amint Máté és Lukács írja. Nagyon sok
zsarnok pápa, püspök, pap, teológus és laikus törődött inkább a hatalmával
és kiváltságaival, mint Isten országával és népével. Csak a vak nem látja ezt,
s csak az nem ismeri be, aki azt híszl, hogy az üzenet hatékonysága az egy
háziak feddhetetlenségén múlik. Nyoma sincs bennünk a szolgálatkészségnek,
mert túlságosan büszkék és nagyravágyók vagyunk. Mások erénynek tüntetik
föl, amiért nem szolgálnak. Az a megbízatásunk, hogy önzetlenül munkálkodjunk
az emberek érdekében, következésképpen tiszteletben kell tartanunk szabadsá
gukat és vallási meggyőződésüket. Mindazonáltal nem szívesen hagyátkozunk
önállóságukra. Attól tartunk, hogy nem tudnak élni szabadságukkal. Visszauta
sítjuk tehát a szolga szerepét, és felvesszük a parancsoló úrét - a világért
sem nagyravágyásból, hanem abbeli ígyekezetünkben, hogy az emberek jók
legyenek. Saját érdekükben kényszerítjük őket a jóra. Hiszen a javukat akarjuk!
Micsoda mérhetetlen uralomvágvat, zsarnokságot lepleznek, az emberi méltóság
miféle könyörtelen megcsúfolását álcázzák ezek a szavak! "Csak jót akarok ne
ked!"

Jézus más úton jár. Senkit sem erőltet, senki helyett nem próbál dönteni
arról, hogy mi jó neki. Isten akaratának a teljesítését kívánja meg, s maga is
így viselkedik. Nagyon sok bírálat éri az egyházi tisztségviselőket fényűző ruhá-
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ikért, nevetséges címeikért. elszigetelődésükért. Pedig ezek a dolgok úgyszólván
semmit sem nyomnak a latba. Igazán míndegy, hogy valaki mit rak a fejére
vagy a derekára, hogyan szólíttatja magát, vagy hol lakik. Csak akkor számít
ez valamit, ha abban a téveszmében él, hogy a ruha, a cím és a lakás felsőbb

rendű emberré teszi. Azt írja Engels, hogy "palotában másképpen gondolkodnak,
mint kunyhóban". A történelem - hál'Istennek - nem egy magas egyházi
méltóság személyében rácáfol t erre az általános érvényű kijelentésre. Nem is
a ruhával meg a címmel van a baj. Ott kezdődik, amikor az egyházi vezetők

azért húzódnak a címek, ruhák és paloták fedezékébe, mert vonakodnak szol
gálni. "A díszes cucc nem ok, hanem következmény; tüntesd el az okot, s meg
szűnik az okozat jelentősége" - írja A. Greeley. A bajok gyökere nem egyik
másik egyházi vezető nagyravágyása, bár bizonyára akadnak ilyenek, hanem az,
hogy nem hajlandók tudomásul venni a hivők nagykorúságát, erkölcsi, szellemi
érettséget. Következésképpen felcserélik a szolga szerepét az úr gyámkodásával.
Mivel ez nagyon nehéz és rendkivül hálátlan szerep, sokan összetévesztik a szol
gálattai. Semmiképpen sem azonos azonban az Újszövetség pásztora a jozefinista
erénycsősszel.

Mindamellett ne marasztaljuk el az egyházi vezetőket olyan hibáért, amely
be mindannyian beleesünk! Talán a professzorok hajlandók arra tanítani hall
gatóikat, amire majd ezeknek lesz szükségük? A szülők készek-e megteremteni
gyermekeiknek a szabad választás Iehetőségét, hogy maguk dönthessenek sor
sukról és saját életüket élhessék? Ha a szülők a názáreti Jézus követői (a pro
fesszorok Kierkegaard szerint nem azok), akkor kötelezettséget vállalnak Isten
szolgálatára, s ezt azáltal teljesítik, ha olyan előzékenyek gyermekeikkel, mint
amilyen Jézus velük. Az a szülő, aki nem tartja tiszteletben gyermeke cselek
vőképességét (természetesen életkorának megfelelően), az a professzor, aki nem
veszi figyelembe hallgatói óhaját, aligha nehezményezheti, hogy egyes represszív
fogyházi vezetők szerint a lényeg nem a meghívás, nem "az engedjétek hozzám",
hanem a "szabad" és a "nem szabad".

A keresztény házasság

A keresztény férj és feleség kapcsolatára is a szolgálat jellemző. A házas
ság felbonthatatlanságáról szóló szakasz Márk evangéliumának abban a részében
van, amely Jézus követésének a föltételeit fejti ki. Ezeken a helyeken arról be
szél a Mester, hogy "mibe kerül", ha valaki tanítványa akar lenni. Aki csat
lakozni kíván Hozzá, annak a házasságban is vállalnia kell a szolga szerepét,
annak tilos a válás, a hitves szolgálata alóli kényelmes kibúvó. Csak a sírig
tartó hűség; a fel nem bontott házasság tanúskodik Isten országáról és az esz
katológiai beteljesedésről.

A zsidók szarint kizárólag a nő követhet el házasságtörést férje ellen, a férfi
felesége ellen nem. A Törvény értelmében a férj nem eshet a hűtlenség bűnébe,

csupán a feleség. Kz írástudókkal ellentétben Jézus teljesen egyenjogúnak tekinti
a nőt és a férfit, aki ugyanúgy nem bocsáthatja el feleségét, arnint a feleség
sem a férjét. A házasságnak ilyen forradalmi szemlélete megdöbbenti az apos
tolokat; nagyon szígorúnak, férfi számára elviselhetetlennek tartják. "Aki el
küldí feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a fele
ség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör" (Mk 10,11). A válás fel
tétlen tilalma nyilván régebbi és hitelesebb, mint Máté engedékenysége, aki 
legalábbis egy esetben - kivételt tesz a szigorú tilalom alól. A "paráznaság ese
tének kivételét" (Mt 19,9) sokan úgy magyarázzak, hogy nem az új házasságot
engedi meg, hanem egy meglévő törvénytelen viszony felbontását. Mivel ez az
értelmezés nem támaszkodik megbízható nyelvészeti alapokra (Kittel VI. 592. o.),
inkább arra kell következtetnünk, hogy Jézus eredeti szavainak keménységét
enyhítette Máté. Evangéliumában a zsidó-keresztény közösség kompromisszumos
gyakorlata tükröződik - írja P. Hoffmann. Erre úgy kerülhetett sor, hogy bár
.Iézus egyértelműen és félreérthetetlenül megrajzolta a keresztény éieteszményt,
nem hozott törvényt: nem határozta meg közelebbről, hogy miféle szabályok
segítik hozzá leginkább követőit az ideálok megvalósításához. Jézus világos sza
vai hallatán nagyon nehéz, úgyszólván lehetetlen igazolni a válást. Az egyház
gyakorlata mindazonáltal nem volt sem egyértelmű, sem egységes. A keleti egy-
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ház (eleinte a nyugati is) kezdettől fogva, mind a mai napig megengedi az ár
tatlanul elhagyott fél újabb házasságkötését. Az egyházatyák (többek között
Szent Agoston) nehéz helyzetben utalnak a válás, sőt az újraházasodás lehető

ségére. A tridenti zsinat is nagyon óvatosan beszél, s voltaképpen csak a há
zasság belső felbonthatatlanságát szögezí le. Ahhoz nem fér kétség, hogy a ke
resztények felbonthatatlan házassága tanúskodik csak Isten országáról (Ef 5,32).
Jézus tanítása cáfolhatatlan: keresztény férfi és nő életszövetsége sírig tartá hű

séget követel. A házasság keresztény eszménye ellenére is akadhatnak azonban
gyötrő problémák, úgyhogy egyesek önhíbájukon kívül kénytelenek eltérni a pél
daképül választott megoldástól. Jézus bizonyára nem a katolikusok, protestán
sok és görögkeletiek vitájában akart dönteni. Saját korának kontextusában kell
értelmeznünk szavait. A Deuteronomium 24. fejezetében megengedi Mózes a fe
leség elbocsátását válólevéllel: "Tegyük föl, hogy valaki feleséget vesz, együtt
hál vele, de aztán nem talál tetszésre nála az asszony, mert valami taszítót
fedez fel rajta. Válólevelet ír hát neki, kezébe adja és elbocsátja házából" (Deut
24,1). A Jézus előtt élő Sammai rabbi követői csak házasságtörés esetében enged
ték meg a válást. Hillel iskolája bármily csekélységet, például a rántás oda
égetését is elfogadható oknak tartotta. Jézus a talajt húzza ki e' vita alól. Azt
mondja, hogy a feleség nem tulajdona, hanem társa, egyenjogú partnere férjé
nek az egész életükre kötött szövetségben :

Akkor a farizeusok ezzel a kérdéssel léptek hozzá: »Szabad-e a fé1'finak
elbocsátania [eleséqét?« Próbára akarták ugyanis tenni. Ö azonban meg
kérdezte: »Mózes mit parancsolt nekiek?« »Mózes megengedte a 'válóle
véllel történő elbocsátást«, válaszolták. Jézus erre kijelentette: »Mózes
keményszívűségtek miatt adta ezt az engedményt. Kezdetben, a terem
téskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember ezért elhagyja
atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettő testben egy lesz. Úgy
hogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten
egybekötött, ember szét ne válassza.« Otthon tanítványai ismét érdeklőd

tek e dolog felől. Ö megmagyarúzta nekik: »Aki elbocsátja feleségét és
mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a nő hagyja el fér
jét és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el",
Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét. De a tanítvá
nyok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és
így szólt: »Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsá
tok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek,
aki az Isten országát nem úgy fogadja mint a gyermek, nem megy bf:1
oda«. Azután ölébe vette őket és rájuk téve kezét megáldotta őket (Mk
10, 2-16).

Szavai önmagukért beszélnek. A keresztény férj és feleség szeretete olyan mély,
hogy fel sem merülhet bennük a válás gondolata, továbbá a nő és a férfi tel
jesen egyenjogú a házasságban. Nincs többé kétféle mérce, nincs kettős erkölcs,
a nőktől sem szabad mást követelni, mint a férfiaktól. A gyermekek története
megvilágítja Jézus követőinek sajátos magatartását: a nyíltságot és a bizalmat,
a tanulékonyságot, fejlődőképességet és tudásvágyat. A két szakasz egybetar
tozik. A keresztény házasság eszménye akkor valósulhat meg, ha férj és fele
ség kapcsolatában érvényesül a gyermek szemléleti módja: a nyíltság, a biza
lom, az egyenesség.

A' szeretet két legveszedelmesebb ellensége a félelem és a gyanakvás. Nem
merjük megmutatni igazi valónkat: rettegünk. hogy nevetségessé válunk, hogy
ha megnyílunk, a másik visszaél öszínteségünkkel, erősebbnek bizonyul és ural
kodóvá válik. Aki egyszer beadja a derekát, soha többé nem tarthat három lé
pés távolságot, És a gyanakvás! Bármilyen hosszú együttélés után is "idegen"
a másik. Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy míndvégig kitart, és nem hagy
el soha. Esetleg kihasználja gyöngeségünket; ügyesen rászed és a bolondját já
ratja az emberrel. Aki azt mondja, hogy belőle hiányzanak ezek az érzelmek,
önmagát csalja meg. S az önbecsapásnál nincs veszedelmesebb áltatás. Az embe
ri léthelyzetből nem törölhető ki a félelem, a gyanakvás, a bizalmatlanság és a
többi efféle érzelem, mely "megkeményíti szívünket". Arra való, hogy sakkban
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tarthassuk az idegeneket, sőt a barátainkat is. A világ "legtermészetesebb" je
lensége, hogy még a legbensőségesebb viszonyban, a férj és feleség kapcsolatá
ban is működésbe lépnek a védekező reflexek. De amilyen "természetes", olyan
katasztrofális, mert az ellenálló, védekező magatartás meghiúsítja a boldogságot,
Eggyel több ok arra, hogy ne a "természetre" alapozzuk a házasságot. Éppen
ezt kéri Jézus: követői tegyenek le a félelemről és a gyanakvásról.

A hitvesek feladata igazi közösség létrehozása. Házasságuk legelejétől szem
be kell szállniuk a személyes felülkerekedésre való törekvéssel: nem azért kötik
össze életüket, hogy kiderüljön, melyíkük erősebb. Amint az egész keresztény
élet a szolgálatkészség szüntelen begyakorlása és növelése, a keresztény házas
ság sem más, mint szakadatlan előbbre jutás az önzetlenségben. Aki nem tud
szolgální a házasságban, nem tud házasságon kívül sem. S csak annak lesz hoz
zá elegendő ereje, bizalma és bátorsága a házasságban, aki a szelgálatot tekinti
mértékadó céljának az élet minden termetén. Ezért nevetséges kibúvó, amikor
egy pap azt mondja, hogy csak a házasságban tudná kibontakoztatni a keresz
tény szeretetet. Aki alkalmatlan a papi nőtlenségre, az férjnek sem alkalmas,
s a jó papból jó férj is válhatott volna,

Az élet váltsága

Milyen odaadást vár Jézus tanítványaitól? A következők újabb oldalról ví
.lágítják meg, hogy miként értelmezte a fiatal egyház a Szenvedő Szolga esz-
méjét.

Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak s megszólították: »Mester,
szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket«.»Mit tegyek nektek?« ""
kérdezte. «Add meg nekünk - felelték -, hogy egyikünk jobb oldal.
ladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőséged országában.« Jézus. így
válaszolt: »Nem is tudjátok mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igya
tok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogyakeresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?« »Készen«
- felelték. Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is
isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megke
resztelkedtek. De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én
döntök. Az a hely azokat illeti, akiknek késziilt,«
Amikor a többi tiz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Jé
zus azért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s
vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De a ti körötökben ne így
legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha va
laki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek szolgája. Hisz az Em
berita nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon
és életét adja váltságul sokakért (Mk 10, 34-45).

Az idézett részletet megelőzően harmadszor jövendöli meg Jézus szenvedését:
felmegy Jeruzsálembe, kiszolgáltatják a pogányoknak, de harmadnapon feltámad.
A szentíráskutatók szerint a jövendölés ebben a formában nem Jézus eredeti
mondása. Ha. ugyanis jó előre, és ilyen egyértelműen megmondta volna halá
lát és feltámadását, teljesen érthetetlen lenne a tanítványok viselkedése: mene
külésük és kiábrándulásuk, kezdeti hitetlenkedésük a feltámadás tanúbizony
ságaiban - állapítja meg W. Kasper. Másrészt nyom6s nyelvi érvek szólnak
amellett, hogy ezek a mondatok nagyon régi, palesztinai -eredetűek. Amint A.
Schweitzer kimutatta, az eszkatológiai megpróbáltatások szerves részét alkotják
Jézus prédikációjának Isten országáról. Ezt a "kísértést" emlegeti kezdettől fog
"a, s előre jelzi követőinek (Mt 10, 34). Az istenkirályság jó híre magában fog
lalja a szenvedés misztériumát. Jézus nem gyanútlanul megy Jeruzsálembe, tud
ja, hogy a reá leselkedő szenvedésen" dől el az ítélet vagy kegyelem kérdése.
Üzenete gyökeres szakítást követel a régi korszakkal. s e szakításhoz - leg
szélsőségesebb következményeként - hozzátartozik a kínhalál vállalása is. Ilyen
formán Jézus keresztje nemcsak bátor fellépésének végzetes következménye, ha
nem üzenetének legtömörebb összefoglalása is.
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Jézus megjövendöli szenvedését, a tanítványok pedig egymással versenge
nek. Bár az előbbi idézet két részlete feltehetően nem függött eredetileg össze,
utólagos egybeillesztésük újólag megvilágítja a tanítványok értetlenséget. Jézus
válasza két gondólatot hangsúlyoz. Az első, hogy teljesen céltalan hízelegni Is
tennek, mint valami kicsinyes keleti kényúrnak; kizárólag Igazságcsságán múlik,
hogy kit hogyan tisztel meg országában, s ebbe Jézusnak sincs beleszólása. A
második pedig, hogy ha egyáltalán létezik ilyenféle kitüntetés, akkor azokra vár,
akik kivételes odaadással szolgálták a többieket, még életük föláldozása árán is.
A fenti idézet második része más szövegösszefüggésben áll Lukács és' Máté evan
géliumában. Márk azért helyezi ebbe a kontextusba, mert jól rávilágít fő té
májára: ha Jézus Isten szenvedő Szolgája, akkor követője legyen mindenki szol
gája, Rejtett gúnnyal mutat rá Mester és tanítványai gondolkodásbeli ellenté
tére. Bármennyire hangoztatja Jézus a reá leselkedő halált, bármilyen nyoma
tékosan vonatkoztatja magára a Szenvedő Szolga alakját, nem akarják megér
teni. Hiába jövendöli meg szenvedését, a két tanítványnak sikerül kívülállóként
viselkednie. Csak az foglalkoztatja őket, hogy miniszterek lesznek-e Isten or
szágában. Jézus Jeruzsálem, a kínhalál. a kereszt felé megy, s ők közben egé
szen közönségesen cívódnak és áskálódnak: aprecedenciát, a rangsort firtatják.
Nem nevetségesek? Jézus haláláról beszél, azt mondja, hogy nem ostoba vélet
len, nem tragédia, hanem áldozat, s alig várja, hogy bemutathassa. önmagát
nyújtja át Istennek. Igy gondolkozzék mindenki, aki utána akar menni. önként
és nagylelkűen ajánlja föl életét másokért. Az ő halála sem véletlen baleset,
vagy megfoghatatlan tragédia (bár egyik sem rekeszthető ki teljesen). Sokkal
inkább az élet összefoglalása és betetőzése. Kifejezésre juttatja és megpecsételi
a keresztény létezés tartalmat; az ajándékozást. Kit f'aggasson a tanítvány? Mit
kérdezgessen? önmagát vallassa: adtam-e? adok-e? Viszek-e szabadulást a fog
lyoknak? Életemmel, viselkedésemmel kiváltom-e az embereket magányuk, elke
seredésük, egyedüllétük rabságából? Gyógyítgatom-e a megtört szívűeket? Fel
ébresztem-e a hitet "sokakban", vagy akár csak egyetlenegyben is? Arra va
gyunk hivatottak, hogy ajándékul adjuk életünket, hogy önfeláldozásunk élettel
ajándékozzon meg másokat: reményünk reményt keltsen, örömünk örömet sze
rezzen, hitünk hitet szílárdítson, szeretetünk szeretetre tanítson. Ez a kereszté
nyek küldetése a világban. Aki így él, az megtalálja élete értelmét, s az ér
telmesen élt élet megszüntetí a halál értelmetlenségét. Ha Jézust követjük éle
tünkben, mellettünk lesz halálunkban.

A jerikói vak

Egy vak koldus meggyógyításával zarja le Márk az Isten Szelgája témához
fűzött teológiai megjegyzéseit. Ez a csoda Jézus legelső követőinek a szívébe
kívánja vésni, hogy a Szenvedő Szolga nyomában kell járniuk.

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömeg
nek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott
ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiál
tozni: »Jézus, Dávid fia, könyörülj raitam;« Többen csitították, hogy
hallgasson. Ű annál hangosabban kiáltotta: »Dávid fia, könyörülj raj
taml« Jézus megállt és így szólt: »Hivjátok uiet« Odaszóltak a vaknak:
»Reménykedj, gyere, téged hi»!« Az eldobta köntösét, felugrott és oda
sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: »Mit tegyek veled?« »Mester - kér
te a vak -, hogy lássak.« Jézus ezzel küldte el: »Menj, a hited mea
gyÓgyított.« Nyomban visszakapta látását és vele tartott az úton (Mk
10, 46-52). .

Nem mellékes a helyszín. Jerikó huszonöt kilométernyire fekszik Jeruzsá
lemtől. Rövidesen elérkezik. Jézus órája. Márk nyugodtan fellebbentheti a fáty
lat a "messiási titokról". Többé nem kell tartani a félreértéstől, nem kell
leplezní, hogy Jézus a Messiás. Hamarosan megérteti tanítványaival, hogy nem
arat pompás katonai győzelmeket, hogy szenvedésen és halálon át vezet a di
csőségbe vivő út. Egyáltalán nem tiltja már, hogy Dávid fiának, azaz Messiás
nak nevezze a. vak koldus. Márk így adja tudtunkra az utolsó felvonás kezde-
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tét. A legtöbb egzegéta egyetért abban, hogy a leírás életszerű részletei szem
tanú beszámolójára vallanak, jóllehet célzatosan került Márk evangéliumában
éppen erre a helyre. Feltehetően a legkorábbi, szóbeli keresztény katekézis da
rabja volt. Erre vall, hogy kivételes erővel domborítja ki Jézus követésének
legfontosabb követelményét - a lelkes hitet és a hitből fakadó lelkesedést. Márk
szemmel láthatóan élesen szembe akarja állítani a vak koldus buzgó hitét az
apostolok lanyhaságával. A vaknak le volf zárva a szeme és mégis látott. Aho
gyan eldobja köntösét, világosan elárulja lelkesedését és buzgalmát : a hivő nél
külözhetetlen tulajdonságait. Ahogyan felugrik és Jézushoz fut, olyan elragad
tatottságról tanúskodik, amilyennek nyoma sincs az apostolokban; akit látnak,
de nem látók, követik Jézust, de nem követők.

Mi természetesen Bartimeushoz csatlakozunk. Nagyon vonzónak találjuk a
vak létére is látó embert, aki alig várja, hogy követhesse "útján" Jézust. Iga
zában azonban sokkal több közünk van az apostolokhoz. Timeus fia jól tudja,
hogy mi a baja, tisztában van problémájával. Hogyan szabadulhat meg fizikai
fogyatékosságától ? Csak a Messiás segíthet rajta. Felismeri, hogy nem ura éle
tének, hogy Dávid fiának könyörületességére kell hagyatkoznia. Ugyanilyen füg
gőségben élünk mi is, csakhogy nem akarjuk belátni. Abban tetszelgünk, hogy
kedvező irányba terelhetjük elképzeléseinket. Bartimeus vak volt, és mivel tud
ta ezt - látott. Mi az apostolokhoz hasonlóan elvakultunk, de mivel nem is
merjük be - nem látunk. Jézus megpróbálja felnyitni szemünket. ugyanúgy
mint az apostolokét, de azon nyomban becsukjuk. mert azt hisszük, hogy lá
tunk. Ha jól belegondolunk, tulajdonképpen nagyon kínos Bartimeus elsietett
válasza. így nekirontani Jézusnak! Futás közben köntösét is eldobja, s léleksza
kadva könyörög szeme világáért. Heves, erőszakos ember. Nem hajtja elébb ösz
sze a ruháját, nem teszi le rendesen kabátját, nem fordul senkihez: "kérlek,
vigyázz rá, amíg oda leszek". Nem gondolkodik. Felpattan és a vaksötétbe ug
rik. Még a' közmondást sem ismeri: "Lassan járj, tovább érsz!" Mi gondolko
dunk előbb. Jól megfontoljuk, mielőtt elkötelezzük magunkat. S mivel alapo
sim utána járunk a dolgoknak, s megismerjük a körülményeket is, rendszerint
nem ugrunk be, mint ez a koldus. Jézus persze mást kíván. Azt, hogy a ta
nítvány szívvel-lélekkel vesse bele magát hivatásába, szenvedélyesen végezze
feladatát. Elvárja, hogy ha valaki azt mondja : "gyere, téged hív", azonnal fel
ugrunk, hanyatt-homlok sietünk Hozzá, izgalomtól elfúló lélegzettel, hevesen
dobogó szívvel.

Igazán meg lehet érteni azokat is, akik csitították a vakot. Hallgasson már,
ne alkalmatlankadjék kérésével. Nyilván megmondták neki, hogy vérmes remé
nye oktalan optimizmus: ki tudja meggyógyítani azt, akinek elhaltak a szem
idegei? Egyébként is, mít képzel magáról? Egyáltalán törődik vele Jézus? Ugyan
miért foglalkoztatná Dávid fiát - tételezzük föl, hogy csakugyan az - egy nyo
morult, vak koldus sorsa? Felejtsd el, Bartimeus álmaidat, az igazat megvallva,
ő fütyül rád. Nyughass, ne háborgasd a tömeget! Ne zavard meg a Mester ün
nepélyes bevonulását Jeruzsálembe! Fékezd már nevetséges, semmi jóval nem
kecsegtető rajongásodat. így beszélnek a világban jártas, okos emberek az egy
szerű hívővel. Bartimeus azonban nehéz eset. Nem csillapodik egykönnyen. Ami
lyen hamar jön indulatba, olyan lassan nyugszik meg. Nem mérlegeli a higgadt
tanácsot. Bízik Dávid fiában. Kiáltozásba fog. És a válasz? Gyors és egyszerű:
"Menj, a hited meggyógyított". És vele tartott a Jeruzsálembe vivő úton. Lehet,
hogy ezért nem kelt bennünk különleges örömet a tudat, hogy Jézus szeret mín
ket? Arra gondolunk talán, hogy akkor követnünk kell őt a Jeruzsálembe, a
kínszenvedés és a kereszt felé vívő úton?

Csaknem teljes terjedelmében idéztük Márk evangéliumának 10. fejezetét.
Többek között azért, mert a szövag elemzéséből kiviláglik, hogy a legelső és
legegyszerűbb evangélium is mesteri teológiai reflexió, melynek ragyogó .befeje
zése a vak koldus története. A vak lát, amint Izajás eszkatologikus víziója meg
jövendöli, hogy a vakok látóvá lesznek a messiási korban. Bartimeus vaksága
a lélek világosságának szimbóluma. Jézus azért jött. hogy felnyissa szemünket:
csak a vak nem látja az eszkatologikus korszak bekőszöntésének jeleit. A leg
első keresztény gyülekezetekben képződött hagyományból úgy állította össze
Márk evangéliumát. hogy a korai keresztények megtanulják belőle Jézus köve
tésének módját, hogy megértsék, milyen választ vár azoktól, akiket meghív Is
ten országába. Az pedig, hogy a 10. fejezet szó szerint ismétli-e Jézus szavait,
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hogy a tényekhez szigorúan ragaszkodva mondja-e el tetteit, pusztán elméleti
kérdés, nem gyakorlati probléma. Márk nem akar rászedni senkit; nem célja
elrejteni Jézust, sem megmásítani üzenetét. Azt mondja el, hogyan ismerte meg,
helyesebben hogyan ismerték meg és hogyan értelmezték Jézus szavait és tetteit
a legelső keresztények. Az Úr Szolgáját látták megtestesülni Jézusban, teljesen
függetlenül attól, hogy ő határozottan' annak nevezte-e magát. Felfogták, hogy az
örömhír olyan szolgálatra szólítja föl őket, amelyet híven fejeznek ki az izajási
Szenvedő Szolgára történő utalások. Jézus halála után megértették tanítványai,
hogy aki követni akarja őt, az legyen mindenki szolgája, Rónay szavaival: "Azé,
akit szeret, de azé is, akit nem szeret. Azé, aki a barátja, de azé is, aki az ellen
sége. Azé, aki. a javára tesz, de azé is, aki a kárára tör. Egyszerűen és megföl
lebbezhetetlenü!: mindenkié".

Irodalom: C. H. Dodd : The Old Testament and the New, Philadelphia 1963. -- W.
K,asper: Jesus der Christus, Mainz 1974. 136. o. 134. o. - J. Jeremias: Abba, Göttingen
1966. 211. o. 213. o. 216. o. - J. Jeremias: ",Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 1967. 
K. Marx, F. Engels: A vallásról, Budapest 1961. 191. o. - A. Greeley:' The Jesus Myth ,
Garden City 1963. 138. o. - P. Hoffmann: Concilium 12(1970) 628. o. - A. Schweitzer:
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Hamburg 1972. 420-450. o. - Rónay Gy,: Zalce us
a fügefán, Budapest 1971. 82-83. o.

BABITS MIHÁLY

FILOZÓFIA ÉS IRODALOM*
Annak, aki a lefolyt század eszmeáramlatairól akar beszélni, nem kell filozó

fiai fejtegetessel untatni az olvasóját.
Ha egy régi század eszmeáramlatairól lenne szó, bizonyosan fellapoznánk a

filozófusok könyveit is, sőt talán legelőször azokat: meg volnánk győződve - s
igazunk is volna -, hogy ezekben a könyvekben találjuk meg a kor eszméinek
legmélységesebb és legvilágosabb tükrét, 'hogy itt mindjárt a lényeghez érünk, a
legegyszerűbb. minden esetlegességtől megtisztított Eszmét kapjuk - nem eszmé
ket, hanem az Eszmét, nagy E-vel.

A XIX. szái~d filozófiájával valahogy nincs ez így. A filozófia szaktudomány
lett, ezer részletbe veszett; elvontságainak emeleteit a felhőkig építette; érdek
lődésével gyakran elszakadt a kortól, máskor támadta azt, sokféleségével megza
varta az Eszme tiszta képét. A század haladtával mindig kevesebb az olyan
filozófus, akinél nyíltan és tisztán jelennék meg a század hangulata s aki akad
ilyen, az már kissé távolabb áll a céhtől s a céhbeliek, olykor joggal, szeretík
az . irodalomba átutalni. Igy semmi ok arra, hogy elmélkedésünk a szakfilozófia
rengetegeibe merüljön; de arra nincsen semmi kedvünk, hogy más oldalról fog
va meg a kérdést, Filozófia és Irodalom címen a filozófiai irodalomról, filozofi
kus költészetről beszéljünk. Ha a filozófia egy komplikált szaktudomány - lo
gika, pszichológia, metafizika, ismeretelmélet s hasonló diszciplinák szövedéke -',
akkor filozófiai költészet voltaképp nincsen is; - mint ahogy nincs matematikai
vagy fizikai, földrajzi vagy csillagászati költészet. Persze lehet szó egy költemény
ben csillagászati dolgokról, adhat egy regény geografikus útleírásokat: az igazi
tárgy mégsem ez a tudományos ismerethalmaz, hanem annak az emberi lélekre
tett hatása - a lélek! Igy van ez a filozófiával is. El tudok képzelni mély meg-

.Babits Mihálynak ez a' csak nagyon kevesek által ismert tanulmánya 1923-ban jelent
meg az Aurora cfmű folyóiratban, melyet aztán rövidesen Szabó Dezső vásárolt meg.
A korábbi számok vagy a rossz propaganda miatt nem váltak ismertekké, vagy - a
maga irodalompolitikai okaiból - éppen Szabó Dezső zúzatta be őket. A szöveget az első

megjelenés alapján Gál István közli.
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indulásokat metafizikai vagy ismeretelméleti igazságok előtt, melyek költői kife
jezést nyernek. De ez azért nem metafizikai vagy ismeretelméleti költészet lesz
~ hanem. lírai. S még a pszichológiai költészet is csak költészet s nem pszi
chológia: - a költő kifejezi a lelket, a pszichológus legfeljebb leírja.

A filozófiához hát, mint tudományhoz, semmi köze a költészetnek - és nem
is erről lesz itt most szó, hanem arról a meghatározhatatlan valamiről, ami a
filozófia mögött is áll s amit a filozófia mögött is inkább érezni és sejteni le
het, mint látni és megnevezni; arról a titokzatos fluídumról, amit a "század lel
kének" mondhatunk s ami láthatatlan pórusokon szivárog be a kultúra minden
zugaiba, filozófiába úgy, mint költészetbe. Hogyan lássuk meg ezt a láthatatlan
valamit, hogyan fogjuk el az eloszlót, a megfoghatatlant, hogyan nevezzük meg
a névtelent?

Talán nem látszik csodálatosnak ma, ebből a szomorú XX. századból visz
szanézve, ha a XIX-ediket mindenestül egy oly eseményen keresztül látjuk, mely
nem is a XIX-ikben történt, hanem már ebben a XX-ikban: a XIX. század az
8 század, mely a világháborút megelőzte s minden dicsőségére, minden fényére
ráveti árnyékát az a rettenetesség, ami valahogyan mégiscsak ennek a dicső kor
nak a gyümölcse. A XIX. század az átmenet a francia forradalom és a világhá
ború közt, vagyis átmenet az emberiségnek egy oly korából, mely vérmes remé
nyekkel eltelve a végső Testvériségről álmodott abba a másikba, mely minden
célját az öldöklésben lelte. Amikor a XIX. század eszméjét keressük, önkény
telentil úgy érezzük, hogy ennek az eszmének olyannak kell lennie, amely ezt.
az eseményt megmagyarázza vagy legalább lehetségessé teszi. Vajon ez csak
szubjektív érzés volna? A háború nem múlt el s érthető, ha nem tűnt el belő

lünk egészen az se, amit a háború monomániájának lehetne nevezni. A nagy
változást, mely egész életünkben esett, még mindíg nem tudjuk megszokni. Az
átélt szörnyűségek még míndig visszajárnak belénk. Minden jelentéktelen ese
mény, minden szó, minden arc, minden kis atoma az életnek az egész szörnyű

séget tükrözi vissza. Minden kis életatom fertőzve van még az egész szörnyű

séggel.
És hiába próbáljuk kicsukni az életet. Hiába menekülünk könyvekbe, esz

mékbe, kultúrába, ama letűnt XIX. század kultúrájába, mely mégiscsak a kul
túrának egy nagy százada volt. Egyszerre csak azon kapjuk magunkat, hogy
könyvben, eszmékben, kultúrában is a háború csíráit keressük: s aki keres talál.
O, legkedvesebb könyveink is meg vannak már fertőzve! Minden gondolat, amit
cl háború előtt leírtak bölcseink, költőink, jelentőssé válik: rnintha mindenikből

oly lelkiállapot, világnézet Ieselegne elő, mely a háború mélységes okainak ki
fejezése. Azoknak az okoknak, melyek nem az eseményekben, nem a politikusok
civódásaiban. hanem a kornak titkos lelkében rejlenek.

Utólag minden megmagyarázható. A legszeszélyesebb arabeszkekbe - ha egy
kicsit távolodunk tőlük - szabályos Iigurákat. emberi arcokat, állati alakokat
vagyunk hajlandók belelátni.

Igy van ez az eseményekkel is.
Mennél fontosabb valamely esemény, annál kevésbé tudunk belenyugodni,

hogy a világ vak folyása hozta volna létre: a tények ostoba gördülése, rnely
bár okoktól szorosan meghatározqtt, előttünk valahogy mégis mindig 'véletlen
nek fog feltűnni. Mélyebb okokat, morális szükségességeket, a történelem logi
káját fogjuk keresni míndíg : s aki keres talál.

Ez is a magunk vigasztalásának egy módja. Mert előbb vigasztalódunk az
zal szemben, amit mélységesen szükségesnek s világnézeti fontosságúnak gondo
lunk. De a jelentéktelen, a kicsinyes és külsőleges okok hatalma iszonyú! Pedig
ezek kormányozzák a világot.

Én meg vagyok győződve, hogy a történelem logikátlan s úgynevezett mé
lyebb .okai a világháborúnak sincsenek. A világháború a történelem legrnonst
ruózusabb véletlensége : amennyiben véletlenség minden, ami nem measzebbre
látó szándék és terv szerint, hanem apró okoknak időben találkozásából és egy
másrahatásából származik. Ilyen volt a .háború. Emberek csinálták, kétségkívül
s köztük néhányan teljes és bűnös szándékosságból is. De az ő szándékosságuk
véletlenség a történelemben. Véletlenség azon hatalmas embertömegek egészére
nézve, melyeknek életébe oly mélyen és átkosan belenyúlt. Kívülök álló valami,
semmi szükségszerű gyökere nem volt az ő lelkükben. E nagyembertömegek
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életéből, gondolkodásának és érzésének mai stádiumából folyó szükségességét a
háborúnak, aki látja, bizonnyal úgy látja csak, mint aki emberi formákat lát
a felhőkben, arcokat arabeszkek szeszélyeíben,

Azonban,. ha nem is világnézeti ok idézte elő a háborút, kellett lenni vala
minek a kor világnézetében, ami lehetségessé tette.

Elsősorban arra gondolok, ami lehetségessé tette, hogy az emberek eltűrjék.

Mert ez a világháború legnagyobb csodája. Az, hogy egy ilyen értelmileg'
nagyon felvilágosodott s a szabad szó és gondolat minden eszközeivel ellátott
korban - száz évvel a francia forradalom diadala után - lehetséges legyen
ez az értelmetlen iszonyat, minden szabadságnak és emberi jognak ez a töké
letes elnyomása, aminek példája még nem volt a földön. Tűrhetők voltak a régi
háborúk. Tűrhetők a vadság ökölharcai, míg a lelkek nemesebb és szabadabb
horizontokat nem ismertek. Tűrhetők a fejedelmek zsoldoshadai, míg a nemesebb
egyén viszonylagos szabadsággal vonhatta ki magát durvaságaikból. Túrhetők a
nemzeti küzdelmek, a vallásháborúk és szabadságharcok, míg valamely eszme
vagy jelszó a célnak és értelemnek legalább látszatát megadta. De hogyan tűr

hető a céltalanság és rabság háborúja a mai szellemi horizontok mellett? Tűrtük,

mert "muszáj" volt? De a történelem eléggé megmutatta, hogy az emberek a
muszájt sem tűrik, ha az minden gondolatukkal és érzésükkel - az uralkodó
világnézettel - ellentétben van: inkább belepusztulnak s kemény falakba zúz
zák fejüket.

S mikor volt meg ez az ellentét - "muszáj" és világnézetek közöbt - job
ban, mint a háború alatt?

Magában a világnézetben kell itt valami oknak rejlenie, ebben az egész mai
hangulatban valami erőnek vagy gyengeségnek, ami lehetövé vagy kényszerűvé

tette a mai világnak a minden borzasztóságokba való szótlan belenyugvást.
Mégis beszélhetünk hát a "háború világnézeti alapjairól". Mert bizonyos, hogy
nem minden világnézet mellett képzelhető e mai türelem. S ki merte volna
végre is föl oldani a fúriák láncait - átadni a világet a véletlen érdekek és ha
talmak prédájául - ha a levegőn maga körül, az egész világ hangulatán. . a vi
lág intelligenciájának hangulatán nem érezte volna lehetőséget, bizonyosságát e
világ türelmének és mindenbe belenyugvásának? Annak, hogy legföljebb azt
mondják :

- Ez mindig így volt és mindig így is lesz. Gaz és esztelen dolog ez - de
a világot nem az ész kormányozza.

Nem valami háborús világnézetben kell tehát keresni a háború "világnézeti
alapjait". Nem valami hazafias vagy militarista meggyőződésekben; hisz ez nem
is nemzeti háború volt. Különben is nem meggyőződés csinálja a háborút. Ha
minden ember jobb meggyőződése szerint cselekedne: nem volna háború. Soha
sem fordult még elő a történelemben, hogy oly óriási többsége az embereknek
meggyőződése ellenére cselekedett fontos dolgokat, oly teljesen meggyőződése el
lenére élt és halt volna, mint manapság. Nemcsak gonoszságból, nemcsak gyen
geségből. Hanem valóságos világnézetből.

Nem háborús világnézet lehet ez, hanem valami fatalisztikus cinizmus, va
lami rezignált "minden-mindegy" filozófia. Ez a világnézet, amelyet én már a
háború alatt veszedelmes világnézetnek hirdettem, ellenségnek, ami ellen küzdeni
kell. Mai szempontunkból óhatatlan, hogy ezt az attítűdöt ne lássuk a legfonto
sabbnak, a legvégzetesebbnek a XIX. század egész szellemi életében. Megraj
zolni az ellenség arcképét? Ezt most csak futólag tehetem, néhány ceruzavonás
sal, hogy karikatúrához lesz talán hasonló. De annál jobban megérthetem. miért
rossz, mi az üldözendő benne?

Az elienség neve: antiintellektualizmus.
Vagy: antiracionalizmus. Csakis ez lehet. Az értelmetlen iszonyokba való

belenyugvás csak oly korban képzelhető, mely elvesztette hitét az Ész, a Ráció
erejében, mely gyógyíthatatlanul vaknak és értelmetlennek látja a világot. Mi
kor az emberek 'hinni, kívánni nem merík már az ész szerint való életet.

Ilyen a mi korunk: a XVIII. század nagy reakciója. Az észből való kiábrán
dulás kora ez. Ilyen már a filozófiája is. Megdőbbentő, de szóról szóra igaz: az
egész mai filozófia egy évszázad óta az ész és értelem tekintélyének aláásásán
működött, Kant már megkezdte azt azzal, hogy szigorúan kíszabta az ész kor
látait. Kivonta hatásköréből a Ding an sich-et, a világ lényegét, Ez a lényeg
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nemcsak megismerhetetlen, hanem alapjában észszerűtlen valami. Az észszerű

séget, tér, idő, és ok törvényszerűségeit mi látjuk csak bele. Értelmünk kényte
len minden ismeretét saját formái szerint elgondolni. De ezek csak értelmünk
formái : nem a világé, nem a lényegé, A lényeg nem szükségképp értelmes s
érthető.

Hogy milyen jelentősége lehet az emberi életre az ily gondolkozásnak. azon
nal kitűnt a Kant erkölcstanában. A morál legszorosabb összefüggésben van a
lényeggel. Ha a lényeg észszerűtlen valami, miért lennének a morális parancsok
megokoltak avagy logikusak? A kategorikus imperativus nem tűrí a miért-et.
A ne kérdezd miért, a vak fegyelem rnorálja, az igazi porosz morál, militarista
morál ekként filozófiai alátámasztást nyert.

A veszedelmes világnézet nem állt meg e ponton. A gondolkodás félelmes
gyorsasággal fejlődött egy teljes antiintellektualizmus felé. Az ész, a dialektika
megélesedett fegyverei mintha csak arra szolgálnának, hogy velük magát az
észt, az értelem presztizsét támadjuk meg s piedesztálra emeljük az észellenest.
Hegel polgárjogot szerzett a Iogíkában az ellentmondásnak. Schopenhauernél az
ész már csak egy kis lámpás, melyet a vak Akarat gyújt magának -'- jó későn

_. a iétért való küzdelemben. Szelgája és eszköze a teljesen logikátlan vala
minek, mely őt semmiben maga ellen érvényesülni nem hagyja.

Amint a logikumok tekintélye csökkent, a tényeké viszont emelkedett. S a
tények filozófiája fatalisztikus. A világ nem észszerű valami: tényeibe bele kell
nyugodnunk, bárminők legyenek. Ez a kor közös filozófiája: a legnagyobb ellen
felek, Schopenhauer és Hegel, e pontban ismét találkoznak. Ez a schopenhauerí
pesszimizmus gyökere. De ez a gyökere a történeti fölfogásnak is, mely Hegel
ből indul s az egész XIX. századot jellemzi. A történetet nem szabad észsze
rűség, nem célszerűség szerint kritizálnunk. A történet erők küzdelme, a vak
erőké. Az események Iogikájának semmi köze az ész logikájához. E fölfogások
ból diadalmasan kellett kibontakozni a tényjognak, az erősebb jogának. Meg
született az önzés és erő, a Wille zu Macht filozófiája, a Stirner-Nietzsche filo
zófia.

E nagy filozófok maguk is érezték tanaik veszedelmességét, Nietzsche kife
jezetten tiltakozik a rnűveíből levonható militarista és álldeutsch következteté
sek ellen. "Ezért még arra is gondoltam, hogy franciául írom meg könyvemet"
- mondja valahol. Még sem akadályozhatta meg, hogy tanítása háborús uszí
tók cégérévé ne legyen - és joggal.

A modern gondolkozás pedig fejlődött tovább - a nyílt antiintellektualizmus
felé. A vak tény joga köztudatba ment át, közhellyé vált. Minden filozófia, amely
csak valamelyest hatott a századvég hangulatára, egyetlen gondolatban egyezik
meg: az ész sohasem képes megérteni, annál kevésbé kormányozni a világot,
a cselekedet csak a fontos, az intenció, az életlendület!

A pragmatisták ehhez képest átalakították az igazság fogalmát. A gondolatok
igazságának egyetlen kritériuma cselekedeteinkre való lehetséges hatásuk. Tehát
nem logikai, hanem életbeli kritérium. Az ész ezzel leszállt ítélőszékéről. Az
egyetlen és örök uralkodó a tényjs ezzel az ostoba, a logikátlan Múltnak a ha
talma. Mert a tény megszületve azonnal múlttá vál. A múlt fölgyülemlik, mint
leküzdhetetlen erő, az életben: s hiába mond ellene a jelen belátás. Az egész
élet nem egyéb, mint a folyton gyülemlő, megállíthatatlan és megölhetetlen múlt.
Mi magunk ez vagyunk. Ebben áll Bergson filozófiája.

S az ily filozófiák minden konzervativizmusnak, a fennálló és hatalmas
rosszba való minden belenyugvásnak új ajtót nyitnak. új jogot biztosítanak.

Megnyugvás a rosszban és bátorság a rosszra! Az ész tehetetlen a cselekvés
irányítására. A cselekvés viszont független az észtől és észszerű moráltól. Ez a
két sarkpontja evilágnézetnek, mely fatalista és mégis imádja a Cselekedetet.

Mind .a kettő ugyanazon hangulatból ered s ugyanazon hangulatot szüli.
Mert hangulatokról van itt szó és nem nézetekről. Nem gondolatokról, me

lyek filozófusok szobáiban születtek. Hanem hangulatról. mely korunk egész ér
zésvilágát átitta. Mint a Nílus Egyiptom földjét tavasszal: hogy bármi távol a
folyótól, mégis minden kis növény az ő nedveiből táplálkozik. így az utolsó
évtizedek szellemének minden kis gyümölcse - az irodalomnak csakúgy, mínt
a filozófiának minden alkotása - ezt a keserű és márgezett talaj ízt érezteti.

Csakhogy ami a filozófiában kifejezett gondolat, az az irodalomban mély és
tompa érzés.
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Mély: érzése elsősorban a világfolyás értelmezetlenségének, az ész gyönge
ségének, az események szörnyű vakságának. E szkeptikus, nihilisztikus irodalom
típusa a francia: Renan öröksége. Különös! Az az irodalom, melynél soha ész
szel, szellemmel telíbb irodalom nem volt, Voltaire gyermekei! Itt is az ész
saját fegyvereivel veri önmagát, a XVIII. század szelleme önmagának érik ke
gyetlen reakciójává. Anatole France egy-egy műve az ész pamfletje az ész ellen,
a fölvilágosodás önleleplezése. Megmutatja, hogy az ész oly gyenge, hogy szinte
veszedelmes, mint a rossz puska. Minden jóakarata és lelkesedése, kiírtani a vi
lág értelmetlen borzasztóságait, csak újabb borzasztóságokat fog szülni. Mint a
francia forradalom eszméje, mely békét és testvériséget akart, csak újabb és
rettenetesebb öldökléseket hozott.

A világon nem lehet segíteni. Hagyni kell a maga vak, ostoba, szörnyű vá
gányában.

Ez a pesszimisztikus színezése a csüggedés e világnézetének. A modern angol
irodalomban azonban ugyanez a gondolat valami heroikus optimizmussá fejlő
dött. S ez talán még borzasztóbb a háború tudatával nézve! Browning, Mere
dith az emberi sors és élet oly elemzését nyújtják, hol ész és babona, igazság
és hazugság, jóság és önzés végképp összezavarodik. A leleplezett médiumot a
prófétától, a hitetlen püspököt az apostoltól, a jótékonyságáért tisztelt főurat az
önző zsarnoktól semmi lényegi különbség sem választja el. Csak külsőségek és
véletlenségek. A véletl.enségek elcsüggesztő hatalmát mutatía meg Wells is 
éspedig nemcsak fantasztikumaiban, hanem a társadalmi élet rajzában - a le
hetőségek ijesztő sokaságát, a külsőséges és triviális rugókat, melyek a sorsot
viszik.

E zavart világban, mely minden esztelenségnek és rettenetességnek tárt ka
put nyit, már élni tudni maga hősiesség, mely öntudatával magát jutalmazza.
A férfias küzdelem gyönyöre, s a gazdag élmény élvezete lesz így az egyetlen
érték a világon. E heroikus világnézetből körtnyű látni az utakat, egy nyíltan
háborús világnézet felé. Az angol irodalom Kíplingben el is jutott odáig.

E háborút-igazoló érzésmódnak két különböző hangsúlya lehet. Az angolok
a férfias küzdés értékét hangsúlyozzák. A kontinens Iírája viszont az élmény
dicsőségét zengi. E lírikus világértékelést legkimondottabban Barresnél talál
juk. A barresi cuite du moi tulajdonképpen az élmény .kultusza, a múlt kultu
sza. Mert ez az én, a moi, nem egyéb, mint élményeink összege, múltunk fog
lalata. Éspedig nemcsak a magunk múltj áé, hanem fajunk, nemzetünk múltjá
nak átöröklött eredője bennünk. Ezt a vak múltat, amit mindarmyian iszonyú
,.tehetetlenségi nyomatékként" magunkban hordozunk, piedesztálra állítani és kul
tuszban részesíteni annyi, mint minden észszerű alakításáról és javításáról az
életnek örökre lemondani. Ahol az egyetlen megmaradt és lehetséges cél csak e
múltből felnőtt moi művészí kiképzése, ott már előre elfogadtunk minden értel
metlen iszonyúságot, amit e múlt iszonyatos és makacs hatalma rejt.

S ez végső konzekvenciája ennek az. egész érzelmi bergsonizmusnak, ami
nem egyéb, mint a mai lírizmus. Igen: a mai líra ezer énekben énekli ugyan
azt, amit a mai filozófia is bizonygat: hogy minden igazság és minden dicsőség

az élményé, a mély, ösztönös, értelmileg meg nem érthető és ki nem fejezhető

élrnényé. Az ösztön, az élmény, az értelmetlen lélekmélység, a rejtelmes tudat
alatti világ! A mai líra világnézete ez. A Verlaine, a Swinburne világnézete.

Az élmény ... ! A lélek babusgatja élményeit, ringatózik bennük... Még a
fájdalmasak is élvezet forrásai, kegyelet tárgyai lesznek számára. Lassankint
feltámad kalandvágya az élmény irányában. Új, mesterséges, komplikált élménye
ket keres. Valami szellemi perverzításba dől. Jó és rossz,' értelmes és értelmet
len nem léteznek többé számára! Az élmény önmagának igazolása lesz. Ezt a
szellemi kalandvágyat érezzük az egész mai német irodalomban. Ez a hódító
dilettantizmus, mely minden műfajt megpróbál, mindenbe beleéli magát, mindent
lefordít, dekadens lesz csupa alaposságból és klasszikus dekadenciából : az élet
nyelvére lefordítva, kapzsi és hódító :élményvágyat jelent, háborús filozófiát. S
ugyanezt a szellemi kalandvágyat érezzük d'Annunzio és a futuristák világnéze
tében, akik a háborúban ennek minden konzekvenciáját levonták.

A vak élménynek ez a tisztelete, sőt vágya ~ amely amellett nem ismeri
el az ész bíráskodásí jogát az élmények fölött -, mi készíthette volna jobban
elő a világ íntéllígencíáját egy borzasztó és óriás élmény rezignált, ellenkezés
nélküli, sőt, lelkes elfogadására? Ez a "veszedelmes világnézet!" Ez az. ellenség!
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De hát harcoljunk-e ellene, meg tudják-e tagadni? Nincs-e igaza? Nincs-e
igazuk a nagy gondolkodóknak krrtikájukban, melyet az ésszel szemben gyako
roltak, tapasztalatunkban, mely az élmény hatalmát igazolta? Nincs-e igazuk
a nagy költőknek, hogy az élmény a mélye a világnak, az a mélység, ahonnan
kihajt művészet és élet? Észművészetet csináljunk? Visszahozzuk a XVIII. szá
zad lapos racionalizmusát a filozófiába?_

Nem, a modern tudást és érzést nem lehet megtagadni és egyelőbbeni stá
diumba visszatérni. A modern racionalizmus nem lehet ugyanaz, ami a XVIII.
századé volt. Amit azóta szcreztünk, el nem veszíthetjük. De hát e mai világ
nézet elveszítette-e a XVIII. századot? Nem éppen e racionális század eszméiből

fejlesztette-e ki ugyanannak a reakcióját? Nincs-e benne mai kultúránkban a
racionalizmus is? Ha ez így van, csak hangsúly kérdése az egész. Egy szeren
esés hangsúlyváltozás - és a racionalizmus győzni fog, áldott győzelemmel, mely
a legyőzött világnézet értékeit nem semmisíti meg, mint barbár hadvezér, ha
nem elsajátítja, fejleszti és meggazdagszik velük. Mint Róma a meghódított
Graecia kincseivel.

Mi hozhatja meg ezt a szerenesés fordulatot, mi billentheti el ily áldott mó
don a lélek hangsúlyát? Bizonnyal nem az ész, amely gyenge harcolni a saját
okaival, gyenge harcolni a tények és a tények nyomán felbizsergő érzelmek ke
serű és fojtó tengerével. Érzelemmel csak érzelem harcolhat és itt egy olyan
érzelemre van szükség, amely az észbe vetett bizalmunkat visszaadja, noha nem
belőle származik; amely az ész jogait és morálját, az ész kormányának hatalmát
mintegy kűlső segítséggel megerősíti; amely megnyugtat bennünket, hogy a vi
lág látszólag oly értelmetlen és észszerűtlen tényszövedékében valahogy mégis
rninden jól történik, annyira jól, hogya mi eszünk is csak azért nem tudja
ráadni helyeslését, mert kicsi látni és gyönge belátni magasabb érveit, amelyek
mintegy az Isten érvei; szóval valahogyan mégis ész szerint való a világ, csak
hogy nem a mi gyenge eszünk szerint; vagy talán nem jól mondom: nem is
ész szerínt való, mert azt a nagyobb és autentikusabb törvényhozot nem is le
het észnek nevezni, annyira nem azonos a mi földi eszünkkel ; de mégis kell,
hogy jobban megnyugodjunk benne, mint magában az Észben. Ennek a hitnek,
ennek az érzésnek meg kell jönni, mert enélkül alig volna képzelhető az élet
ebben a világban, s éppen a legnemesebb lelkek élete legkevésbé. Ennek az ér
zésnek nem vethet gátat az Ész szkepszise, mert ez az érzés nem áll az emberi
ész alapján s nem fogadja el azt véglegesen döntő bírónak - s az Ész igényelt
mégis nem gyengíti, sőt megerősíti, mert fölbűvölt az erős bizalmat, hogy - ha
nem is lát végtelenig - mégis, mint a mi gyenge, földi szemünk is, ameddig
lát, addig vezetni hivatott; - s ami túl van látkörén, az Ismeretlen, melynek
ő is csak kicsi és igazán nyomorult teremtménye. nem teremtette hiába és nem
teremtette azért, hogy ellenkezzék vele.

Ez az érzés, ez a hit, ez a bizalom mindenesetre vallásos érzés és vallásos
hit, éppen mert az Ismeretlenre támaszkodik és abból kell kapnia erejét is, a
titkos Forrásból, melyből az egész világnak minden ereje fakad. Mondom, val
lásos bizalom és tulajdonképpen valami gondviselésben való hit, valami eleve
elrendeltetésben. valami meggyőződöttség az Egész rendjéről, melybe az egyesek
minden szabadsága bele van számítva, s amelynek megítélésére az a mi fogal
munk, amelyet úgy mondunk, hogy "jó" éppen oly kicsi talán mint az, amit
úgy mondunk, .hogy "rossz!"

A Gondviselés nagy problémája az egyén kicsinyes, emberi önzésének prob
lémája: minden ember a saját külön gondviselését keresi a Gondviselésben, rnin
dent magához mér, természetes ős jogának tartja, hogy őkörülötte forogjon az
egész mindenség ; amíg ez az önzés meg nem nyugszik, addig a Gondviselés iga
zi vallásos érzése föl nem kelhet; ez az önzés pedig nem tud megnyugodni so
ha, mert ezt az önzést az egyén egyén-volta legmélyében hordja. De ez az ön
zés, bármilyen kicsinyes, emberi is megjelenésében, a világ egységének és vég
telenségének igen mély és nagyon igaz érzésén és elkerülhetetlen posztulátumán
alapul; azon a hiten, melyet az anyagi világra nézve a fizikai gondolkodás már
rég elfogadott, s amelyet a matematikus talán így fejezne ki: "a végtelenben
minden pont középpont"; a fizikus pedig így: "minden pont hat minden más
pontra s minden erőközpont az összes többi erőközpontok eredője". Ennek a fi
zikai igazságnak az analogonia megvan az erkölcsi világban is, s minden igazán
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vallásos lélek úgy érzi, mintha az Isten az egész világot egyenesen őkörüle

forgatná, az Ö erkölcsi lényének kiteljesedését célozva intézné - valami misz
tikus érzés ez, amit a szentek is éreztek.

Bűn, büntetés, igazságtalanság szenvedés, nyomor, háború, halál, mind nem
rendítheti meg ezt a hitet, amely túl van az észen, s amely az egyént kibékítve
az egésszel, kibékíti mintegy belülről a világot önmagával, a lelket megerősíti

a Sors ellen, s e földi élet minden lehetséges szörnye, zavara, rettenetessége,
rendetlensége, zajgása, omlása, sodra, örvénye, förgetege fölé a nagy Rend gyö
nyörű, harmonikus szivárványát feszíti a lelkekben: mennyei szivárvány, amely
békét ígér. Engedtessék meg most a szegény költőnek, aki a Sorssal és e rette
netes végű század eszméivel szemben való gondolatainak legmélyére ért ezzel
s mint egy jámbor Noé, veti szemeit e belső Szívárványra, hogy egy verssel
fejezze be ezt az elmélkedést; mert, hiába, nem tudós ő s legmélyebb gondola
tait csak versben tudja elmondani. Mivel pedig minden vers önmagunkhoz szól,
így szólítja meg önmagát:

Tudod, hogy érted történnek mindenek mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog:
a te bűnös lelkedért,

Ö, hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Mtuiárlu: tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten 'rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem~ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kitesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
Es kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gy'ászát? s hogy bűn és gyász egysúlyú leg'yen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: - úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy
a lelked: legyen!

császárok vétkeztek, seregek törtek, hágy megkapJ azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt

,a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold, hogy annyi vag-y, amennyi látszol magadnak,
mert mint látásod ból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered meg sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod, hogy messze Napokban tennen erőd.

1'áng, és a planéták félrehajlít ják pályád előtt

az adamant rudakat.
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BENEY ZSUZSA

AZ ESZMÉLET LÍRÁJA
JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSÉNEK HETVENEDIK

ÉVFORDULÓJÁRA

Az Eszmélet egyike József Attila legtöbbet elemzett verseinek. Vajon miért?
Leginkább jellemző alkotása-e, vagy életművének legszebb darabja? Egyértelmű

igennel egyik kérdésre sem válaszolhatunk; annak ellenére ugyanis, hogy az Esz
mélet formájában, fogalmazásmódjában és problémáiban számos olyan jelenséget
megfigyelhetünk. amely József Attila egész költészetét is jellemzi, igen fontos
szernpontok szerint ellentétes is ezzel a költészettel. A vers "szépsége" pedig,
bár csaknem minden helyen eléri a költő legszebb alkotásainak szintjét, egészé
ben túlságosan töredezett ahhoz, hogy nyelvi, formai egységéért, logikájáért 
ami a József Attila-í vers-szépség lényege - külön kiemelhetnénk.

Az Eszmélet-et nem jellegzetessége és szépsége, hanem roppant gondolati
ereje, erőfeszítése, grandiozitása miatt tartják József Attila költészete egyik kulcs
versének. Olyan - problémákat tükröz, amelyek, mint oszlopok, a közéjük emelt,
hatalmas fesztávú boltozatot, a költő eszméletét valóban fenntartják -, de en
nek az érzékeny egyensúlyú és mégis biztos épületnek szerkezetét egyszerre lát
juk fentről és lentről: a kész eredménnyel együtt az építkezés erőfeszítését és a
tartó vázat. Az Eszmélet-ben József Attila a lét és a tudat számára legfontosabb,
mondhatnók életfontosságú kérdéseit fogalmazza meg; költészetében először itt,
és legutolsó korszakától eltekintve, itt a legközvetlenebbül. Életművében az Esz
mélet-et - a megjelenése előtti évben - A' város peremén, iz Elégia, az Oda,
cc Téli éjszaka előzi meg. Vele egy évben, 1934-ben írta az "Alkalmi vers a
sz:ocializmus állásáról" címűt; ket-három évvel későbben a Nagyon fáj kötet
nagy verseit, a Levegőt címűt, a Hazám-at, az Ars poeticá-t. Ez a felsorolás
csak a nagyobb, jól ismert versek között akarja az Eszmélet helyét érzékeltetni,
s itt is elsősorban a színtetízáló, gondolati - leginkább. talán úgy mondhatnók:
a "helymeghatározó" versek közt. Az idézett költemények csaknem mind a köl
tő t.ársadalmi helyével - a társadalmi felelőssége által megszabott hellyel fog
lalkoznak. A társadalmiság József Attila számára egyértelmű volt alétezéssel ;
ismét hangsúlyozzuk : az utolsó korszak verseinek kétségbeesett, egzisztenciális
magánya, kapaszkodásí kényszere előtt az Eszmélet-ben teszi fel legközvetleneb
bűl a létnek a társadalmi létezésnél is általánosabb lényegére vonatkozó, on
tológiai kérdéseit. A késői versek kérdésfeltevése (Négykézláb másztam, Bukj föl
az át'ból) más jellegű; az itt feltörő istenkeresés, a bűnhődéshez kényszeresen
bűnt kereső transzcendens moralitás ·kérdéseivel talán még lesz alkalmunk kü
Jön foglalkozni. Itt, az Eszmélet-ben az általános magában foglalja akonkrétat:
a létezés egésze a társadalmi létet, sőt, az adott társadalom és a társadalomban
őrlődő ember konkrét ellentmondásait is.

Az Eszmélet, ahogyan Szabolcsi Miklós írja: "keresztút, válaszút, összefog
lalás, eddigi pályája lezárása". Hozzátehetjük: ha az eddigi költői pálya lezárása,
akkor (amint erre egyébként. Szabolcsi is rámutat) az új szakasz nyitanya is:
olyan szint.ézis; mely a következőkben tézisként újabb gondolkodási folyamatot
indít meg. Csakhogy, nagyon valószínű, hogy ez a költői fejlődés szempontjá
ból ki emelt. helyzet sem magyarázza meg teljesen az Eszmélet iránti különle
~es érdeklődést. Feltételezhető, hogy a kutatókban szubjektív indítékok is moz
dulnak: az Eszmélet szinte kihívja, izgalomba hozza az olvasót, és ugyanígy az
irodalomtörténészt is. Az Eszmélet iránti különleges érdeklődés oka feltehetően

az, hogy József Attila legrejtélyesebb, feloldatlan ellentéteket tartalmazó ver
se. Valahányszor úgy érezzük, hogy megértettük mondanivalóját (ha egyáltalán
érezzük ezt), újabb és újabb kérdéseket ébreszt. Ez a nagy költemény a költő
oeuvre-jének legkevésbé egyértelmű. darabja, s itt már nem csak az izgatja a
kutatót, hogy a verset' addig anallzálja, míg egyetlen fonálként az egyértelmű

sézre fűzve tudja meglátni az ellentétek egymás által mozgatott s egymás be
folyásoló mozgásának szövevényét. A legizgalmasabb feladatnak, kimondatla
nul is az látszik, hogy e kétértelműség (pontosabban e sokértelműség. megha
tározatlanság) alkotáslélektaní okát megtaláljuk.
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S miért tűnik olyan fontosnak ezt az okot megismerni? Két szempontból
is; az első a József Attila-i versalkotás technikáját érinti. József Attila versei
általában, mind gondolatilag, mind képileg egyértelműek, rnondanivalójuk meg
fejthető - ezt az egyértelműséget szuggerálják még ott is, ahol a groteszk vagy
bizarr kifejezőeszközök megnehezrtík a megértést (pl. a Medáliák ciklusban).
Míndig azt érezzük, hogy a költő világosan látta mondanívalóját és verse szer
kezetét is; a vers részletei célirányosan összefüggőek - ha mégsem értjük, en
nek oka míndössze annyi, hogy a vers létező, a költő számára evidens szimbó
lumrendszere a világától távol álló olvasó számára, mint egy ismeretlen, de lé
tező nyelv, lefordíthatatlan. Az Eszmélet-ben nem érezzük ezt az egyértelműsé

get; itt nem a nyelv tűnik. idegennek, hanem a versből hiányzik a csaknem
minden más József Attila versben érzékelhető szintézls-élmény. Nem kizárható,
hogy ez a vers még nem egész, vagy nem kész költemény - a vívódás olyan köz
bülső állapotát tükrözi, amelyen a többiek már túl vannak. Ezért tételezhetjük
fel, hogy elemzése során talán sikerül valamit megtudnunk József Attila vers
alkotási módjáról,

De a másik ok, ami miatt az Eszmélet sokértelműsége oly izgalmasan hat,
még fontosabb. Kétségtelen tény, hogy ez a költemény: filozófia, a gondolat ví
vódásait tükrözi, a világ megismerhetőségének korlátját Ieszegetí. Pólusai: tu
dat és öntudatlanság, értelem és érzelem között (az ellentétpárok nem párhu
zamosak l) egy már-már megroppanó intellektus óriási és megrendítő erőfeszíté

seit érezzük - de nem kevésbé megrendítően egy érzelmeiben a legvadabb szél
sóségeknek kitett" bizonytalanságát, szinte saját haláltusáját átélő ember szen
vedését, A József Attila-i vers - a látszólag leginkább elvont is - mindig ér
zelmi feszültségből születik; éppen ez költészetének legfőbb sajátossága. Első

sorban asszociációinak feszültségéből - az asszociációk távolságából és eviden
ciájából - a képalkotás személyességéből. hangulatából és az egymást váltoga
tó képek ritmusából következtethetünk erre. Ezeket a nagyon is személyes je
gyeket az Eszmélet-ben is megtaláljuk - hiszen az Eszmélet, amellett, hogy fi
lozófiai vers, líra is -, és líraiságában nemcsak az a metafizikai feszültség tük
röződik, amely a létezés végső kérdései előtt borzongatja a költöt, hanem az
az érzelmi gyötrődés is, mely éppen most, éppen ilyen formában fogalmaztat ja
meg benne a lét és a tudat egymásra vonatkozásának kérdéseit. A gondolatról és
az érzelemről fogalmakban beszél a költő - önnön érzelmeiről azonban úgy
árulkodik, hogy közvetlenül nem szól róluk. Az Eszmélet nemcsak az értelem
erőfeszítésének víbrálásait, nekifeszülését és megtorpanását, görcseit és kétségbe
esett sikolyait tükrözi, hanem a vers közvetlen mondanivalójánál sokkalta mé
Iyebb szenvedést - ezt pedig a vers szerkezetéből, egymás ellen feszülő, mln
den összebékítést nélkülöző ellentéteiből, töredezettségéből - de mindenekelőtt

képeiből olvashatjuk ki. Ezért tartjuk a képeket az Eszmélet legizgalmasabb esz
tétikai rétegének. A költemény legfőbb értékeként Szabolcsi Miklós is ezt emeli
ki: "Képszerűség-filozófia tartalom ilyen feszült egysége, ennyire kiérlelten, öko
nomikusan és tömören, a magyar irodalomban, de a világirodalomban is pá
ratlan".

A versnek ez a rétege az, amely a gondolati erőfeszítés csodálata után, s
annál mélyebben, az olvasó érzelmi kapcsolódásat előidézi. Az olvasó katarzis
élménye ugyanis alighanem az alkotó érzelmi feszültségének tükörképe. Az Esz
mélet-ben egy lélek szenvedését követjük nyomon, egy vergődő szellem szenve
déstörténetét ismételjük meg. Elemzésünkben elsősorban ezzel, a vers képeiben
tükröződő érzelmi feszültséggel foglalkozunk. Egyetlen rövid példán megvilá
gítva célunkat, idézzük a III. rész befejező két sorát: "Ügyeskedhet, nem fog a
macska / egyszerre kint s bent egeret". Ez a hasonlat, az adott kontextusban
a külső és a belső világ értékrendjének különbőzőségét summázza - azt a ta
nulságot, melyet prózában egyszerűen így fogalmazhatnánk meg: nem boldogul
hatsz úgy, ha a külső és a belső világhoz egyaránt alkalmazkodsz, ha különbö
ző követelményeiket egyaránt akarod teljesíteni. A mi verselemzési szempon
tunk nem a kép értelmezése, hanem rendkívüli belső feszültségére irányul; ar
ra, hogy ezt a prózára is lefordítható állítást a költő olyan képben fejezi ki.
mely egyben a halálos veszedelem fenyegetését, az emberi határokon túlmenő

(állati) szorongást is kifejezi. Méghozzá olyan ambivalens formában, amelyben
a költői Én - értelemszerűen - sem a fenyegetővel. sem az áldozattal nem
azonosítható. Ez az egzisztenciális veszélyeztetettség egyébként nem témája a
versnek - a kép azonban arról árulkodik, hogy az öntudat mélyén talán mégis
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ebből keletkezett. Az Eszmélet, látszólag, a kifejezhetőség, az értelem birodal
mában fogalmazza kérdéseit - e kép alapján lehetségesnek látszik, hogy az,
amit kimond, a kimondhatatlan lecsapódása; az eszmélet a megsejtett (nem a
végiggondolt I) eszméletlenségnek ellentéte; biztonságkeresés a tudatban és az ér
zelernben: olyan fenyegetettségben. mely mindkettőbe kétségbeesetten kapasz
kodni késztet.

Az 1934-es év, amelynek nyárvégén. koraőszéri az Eszmélet megjelent, mély
pont volt a költő életében. Számos ok miatt annak tekinthetjük; az okok, ter
mészetesen összefüggtek és hatottak egymásra.

Az első: Szántó Judithoz fűződő kapcsolatának lassú elsorvadása. 1930 ősze
tele óta éltek együtt; 1934-ben a Korong utcai manzárdlakásban ; ebben az év
ben már erősen gondolkozva a végső szakításon. Valószínű, hogy ezekkel a ter
vekkel függött össze az, hogy az 1934-es év nyarának nagy részét nővérénél,

Hódmezővásárhelyerr töltötte; itt jelent meg az Eszmélet, először két részletben,
1934. augusztus 27-én és szeptember 3-án. .

A Judithoz fűződő szerelem kihűlését csak mint az Eszmélet előzményét ér
tékeljük. Okait - nyilvánvalóan - csak találgathatjuk; az okbk között azonban
olyanok is akadnak, amelyek a költemény értelmezése szempontjából is fontos
nak látszanak. így elsősorban az, hogy a költő ebben az időben rendkívül rossz
anyagi helyzetben élt; s az ezzel kapcsolatos depresszióját nyilvánvalóan fokoz
ta az, hogy élettársa nemcsak rendszeresen keresett, hanem állandó; megszabott
elfoglaltsággal dolgozott is - nemcsak eltartónak. az eltartott "gyermekkel" szem
ben felnőttnek, hanem a társadalom normál életét élő, befogadott tagjának is
tűnt. Nagyon valószínű, hogy valamilyen formában mindez magatartásában is
tükröződött - legalábbis a költő extravagancíájával, kezdődő, fel nem ismert
betegsége tüneteivel szembeforduló magatartását lehetett a felnőtt, a kereső

fölényének is érezni. Az Eszmélet-nek már felszínén, a vers legkülsőbb rétegé
ben megmutatkoznak az anyagi nehézségekkel küzdő költő gondjai: "Sovány va
Oyok, csak kenyeret / eszem néha" - s ennél egy fokkal mélyebben, nagyobb
érzelmi háttérrel a "felnőttség", önállóság problémája: "Az meglett ember" ..•

Szántó Juditot valamennyi leírás szígorú, elvhű, kissé merev embernek áb
rázolja; bizonyos, hogya költő, aki anya iránti vágyában egész életében a ké
nyeztetésre, a megkülönböztetetten elnéző szeretetre, kifogyhatatlan gyöngédség
re vágyott, aki kétségbeesetten lázadozott az ellen, hogyeltartsák, de valójában
még kétségbeesettebben. haláláig ragaszkodott ehhez, ebben az időben már más
társra vágyott. A Judit elleni lázadásban önmaga ellen lázadt - mert állt volna
bármilyen asszony, bármekkora áldozatokkal vagy gyengédséggel a költő olda
lán, az ilyen mély konfliktusokkal terhes lélek három, négy év alatt oly mér
tékben projiciálja önmagát a szeretett személyre, hogy feltétlenül lázadásba for
dul ellene. József Attila lázadása teljességgel negativísztíkus, gyermeki formák
ban megnyilvánuló lázadás, talán kezdődő szkízofréniájára jellemző regressziós
jelenség volt. A kihűlő érzelmi állapotra utal az is, hogy az 1933-34-35 évben
mindössze egyetlen szerelmes verset írt a költő, az 1933-as Odá-t: mintha eb
ben a futólagos szerelemben (jellemzően: nem valóságos kapcsolatban, hanem
egy felvillanó lehetőségben) csapódott volna ki esztendők felgyűlt érzelmi ener
giája. Az Eszmélet és az Oda rokonságára még visszatérünk - úgy véljük, hogy
e rokonság alapja érzelmi nosztalgia, bizonyos fajta rezignáció, a lemondásra
kényszerült szerelem vísszarezgése. A szintén 1934-ben írott Nyári délután-t nem
tekintem szerelmes versnek, hanem lírai helyzetképnek. Egyetlen hangulatnakz
a nosztalgikus rezignációnak érzékeltetése; hangulatában, főleg az utolsó szaka
szában, ez is mutat némi rokonságet az Eszmélet-tel: a békességben eltávolodó
tehervonat hangjait hallgató költő magatartása hasonló az elhaladó vonat-fénye
ket néző, könyöklő-hallgatóéhoz. Biztos, hogy az Eszmélet utolsó szakasza sok
kal mélyebb értelmű, többet mondó ennél a konkrétabban hangulatfestő képnél;
nagyon valószínű azonban, hogy a kép hasonlóságában az érzés emléke, a rezig
nált békesség hangulata is visszaidéződött.

Az 1934-es év válságának másik oka a költő elhatalmasodó betegsége. úgy
látszik, ez az éva kapcsolatok lazulásának, a belefáradásnak időszaka: a Szántó
Judithoz fűződő meglazulása mellett még egy igen fontos kapcsolat bomlik fel
ebben az esztendőben, s alig valamivel rövidebb tartam után, A költő 1931 óta
volt pszichoanalitikus kezelésben; három év után úgy látszott, hogy a kezelés
nem vezetett - alighanem nem is vezethetett - kielégitő eredményhez. Az ana
litikus elismeri sikertelenségét, az analízisnek végeszakad. Ma már szinte lehe-
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tetlen rekonstruálni, hogy ez a megszakadás csak a költőnek amúgy is meglévő

depresszióját súlyosbította-e, vagy kiváltotta - esetleg csak segítette - szkizof
réniája első manifesztációját. Nagyon valószínű, és többek között éppen az Esz
mélet-ből is valószínűsíthető, hogy betegsége első - az 1937-esnél jóval eny
hébb - történése ekkor zajlott le. Az Eszmélet töredezettsége, ellentétekre épí
tett - tehát szüntelenül kettösségre bontott - szerkezete, egyes nyelvi-képi for
dulatai ("Kék, piros, sárga, összekent / képeket láttam álmaibem I és úgy érez
tem,e:o a rend - / egy szálló porszem el nem hibbant") árulkodnak, már fe
lületesen is, a betegségről. A mélyebbről fakadó jelekről későbben szólunk.

A magára hagyottság következő oka az, hogy József Attila kapcsolata való
színűleg ezekben az években szakadt meg az illegális kommunista párttal. A
párt jelentősége igen nagy volt életében; nemcsak a marxista eszmékben talál
ta meg azt a világnézetet, mely választ adott a benne felrnerül t társadalmi, de
annál tágabb körben is: a létezés értelmére vonatkozó kérdésekre, hanem kora
baloldali értelmiségében s a munkások leginkább felelősségteli, legműveltebb ré
tegében, az illegális kommunista párt tagjai között barátokat, sorstársakat és har
costársakat talált. A költő, aki - különböző okok miatt, melyek közt saját
származása és a korabeli társadalom ellentmondáscssága korántsem a legfonto
sabbak - nem tudott beilleszkedni a polgári társadalmi rendbe, s emiatt tár
sadalmon kívülínek érezte - érezhette - magát; itt közösséghez és, legalább
időlegesen, megbecsüléshez jutott. Vértes György, egykori harcostársa szerint Jó
zsef Attila 1928-30 között közeledett a párthoz; 1933-ig, mint aktív tag, részt
vett munkájában; 1933-tót kezdve pedig, fokozatosan elszígetelődött tőle.

Az, hogy kizárták, vagy "kihagyták"-e József Attilát a pártból, szempon
tunkból érdektelen. Azt azonban, hogy ez az elszigetelődés - melyet tényszerű

en az 1931-es moszkvai "Platform-tel'vezet" róla szóló mondata, a Társadalmi
Szemlében 1933 februárjában megjelent elmarasztaló hangú kritika és végül,
mint az Eszmélet szempontjából a legfontosabb, legmélyebb sebet ütő, és a köz
lemény megírásához időben legközelebb álló esemény, hogy várakozása ellenére
sem hívták meg a Szovjet Irók Szövetségének 1934 augusztusi kongresszusára,
mélyített el -, hogy ez a sorozatos mellőzés milyen megrendítő érzelmi törést
okozott életében, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Valószínű, hogy ez a teljes
magára maradottság, mely az Eszmélet-ben tükröződik, nemcsak a kapitalista
társadalomban, a kizsákmányolás nyílt erői közöttí, hanem talán az egykori
elvbarátok közti magánynak is tükre.
, Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az érzelmi megrázkódtatással
párhuzamosan, mellyel, legalábbis időlegesen, bizonyosan érzelmi elfordulás is
járt - 1933-34 telén, rövid időre, József Attila a jobboldali Rátz Kálmán kö
réhez sodródott -, értelmileg, ideológiája lényegét tekintve sohasem fordult él
a marxizmustól. Az Eszmélet, egy bizonyos, de mellőzhetetlen aspektus szerint
marxista vers; csak annyival több a marxizmusnál, amennyivel a vers mindíg
több, mert komplexebb. az ideológiánál. amennyivel a világ megélése több a vi
lágnézetnél.

Marxista költemény az Eszmélet elsősorban azért, mert világlátásának kiin
dulópontja következetesen társadalmi. József Attila világa mindig ernber-, és
mindig társadalomközpontú. "Sebed a világ. ég, hevül / s te lelkedet érzed, ct
lázat" -ez a világ a társadalom világa, társadalmiságára a vers egyéb uta-

.lásaiból is következtethetünk. Vitatható, hogy ez az állítás: "úg'y szabadulsz, ha
kényedül / nem raksz magadnak olyan házat I melybe háziúr települ" konkrét
forradalmi harcra szólít-e fel, vagy metaforikusan a "lélek házíuráról' szól
(mint az elképzelhető a X. versszak alapján: "Ki nem istene és nem papja I
sem magának, sem senkinek") - de semmiképpen sem vitatható, hogy aki ezt
írta, az a konkrét társadalmi valóság problémakörében élt, a társadalomtudo
mányi gondolkozás elemei világlátásának, mindennapjainak részévé váltak. Jó
zsef Attilának természetes szellemi közege, erkölcsi magatartásának alapja volt
felismert és vállalt társadalmi felelőssége -- tévedhetett, rossz utakon is keres
hette a konkrét történelmi helyzet megoldását, de - nemcsak osztályáh oz 
osztálya öntudatához. történelmi felelősségéhez hűtlenné sohasem válhatott.

" - lélek! Ez a hazám!" - írja az Elégiá-ban a külvárosról. Ahogyan ha
zájától nem szakadhat el az ember, éppolyan kevéssé anyanyelvétől: a marxista
dialektika -pedíg József Attila gondolkozásának anyanyelvévé vált; nemcsak tar
talmában, hanem formájában is. Egy rendkívüli intellektussal megáldott szellemi
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alkat és egy nagy meggyozo ereju, igen széles hatósugarú ideológia szerenesés
találkozása volt ez - szerencsés, de kisebb részben, szerencsétlen is. Mert mig
a marxistu ideológia lehetövé tette József Attilának a kommunista párthoz
csatlakozását, míg társadalmilag, politikailag aktivizálhatta, s ezáltal, minden bi
zonnyal, alkotó energiáit is felszabadította (nem szólva most a versekké érett
ideológia világirodalmi teljesítmény-értékéről) - másfelől ez az ellentétekre sar
kított, mindig kettősségben, kívülről-belülről, keletkezésben-elmúlásban kategori
záló gondolkozásmód betegsége előrehaladtával a költő gondolkozásmódjának
elmerevedését, sztereotipikus formalizmusok kialakulását segítette elő. Varga Er
vin pszichiáter 1966-ban írott tanulmányában a József Attila betegségének kiala
kulását elősegítő tényezők között említi: "A dialektika tanulmányozása esetében
sajátságosan kifejleszti az ,ellentétek ellentéte' gondolkodásmódot". Különösen
prózaiára jellemző ez a túlkategorizált látásmód; ma is jogosnak érezzük a kora
beli krítíkákat, melyok közül (Jeszenszky) Molnár Erik kérdésként megfogal
mazott vádja látszik a legpregnánsabbnak : "Skolasztika vagy dialektika?" (1932).

Ennek az élesen dichotomizáló látásmódnak több példáját is megtaláljuk az
Eszmélet szorosan párhuzamos ellentétpárjaiban: "Nappal hold kél bennem, s ha
leint van / az éj, egy nap süt idebent", "Ügyeskedhet, nem fog a macska / egy
szerre kint s bent egeret", "Hallottam sírni a vasat / hallottam az esőt nevetni".
Mintha az "eszmélet" egy pillanatra megrendülne, s a homályba merülő lélek
öntudatlanul is legerősebb részébe, intellektusába kapaszkodik - öntudatlanul
is itt kompenzál, sőt túlkompenzál. Az érzelmek föl bomlott egyensúlya, az ér
zelmi kiszolgáltatottság itt talál valamilyen biztonságot, ellensúlyt, mely aztán
még sokáig biztosítja is a személyiség zártságát, önállóságát, Későbben, a vég
ső versekben aztán a mérleg míndkét karja rettenetes súllyal terhelődik: foko
zódik az érzelmi kötődés, mind gyermetegebbé válik, s fokozódik lassan, sokkal
kevésbé észrevehetően, a racionalizálási kényszer is.

Nyilvánvaló, hogy ebben az érzelmi elbizonytalanodásban, "megtörettetésben"
nagy szerepet játszott elszigetelődése a párttól. Lehetséges, hogy a "dialektikus
túlkompenzálás", legalábbis részben, a bizonyítás igényéből született: nem a hű
ség érzelmi bízonyításának, hanem a fegyverek ismeretének, az értelmi fölény ér
zékeltetésének öntudatlan szándékával. Talán nem tévedünk, ha Bori Imrével
és Tamás Attilával együtt az Eszmélet híres IV. strófáiából (Akár egy halom ha
sított fa) a marxi-lenini dialektika tételének bámulatosan érzékletes képi meg
'fogalmazása mellet.t - azzal együtt - a végletes pesszimizmus hangját is ki
halljuk: "ami van, széthull darabokra".

Bevezetőnkben .már említettük hogy az Eszmélet József Attila legtalányo
sabb, életműve egészétől leginkább eltérő műve. Ha ezek az előzmények nem
is magyarázzák meg teljesen ellentmondásait, megértésüket valamennyire meg
könnyítik, s felhívják figyelmünket arra, hogy a vers a költő megoldatlan - s
teljességgel megoldhatatlannak megélt - élethelyzetében született; olyan pszicho
lógiai szítuációban, melynek alapélménye nemcsak a kilátástalanság, hanem a
tehetetlenség is volt. A kör bezárult, a költő minden irányból kudarccal találko
zott, s bizonyos, hogy ebben az időben, ezekkel a frusztráció-élményekkel össze
függésben már elkezdődtek a későbbi önvádlások is - most talán még némileg
reálisan, megalapozottan; későbben már kórosan, kényszeresen. Nagyon valószí
nű, hogy Judittal kapcsolatban is merültek fel ilyen önvádlások, s könnyen le
het, hogy az analitikus kezelés csődje is ahhoz a szubjektív megéléshez vezetett,
hogy a költő úgy érezte: semmiképpen sem tud felnőni, nem tud "meglett em
berré" válni. Hozzájárult mindehhez az 1934-ben már igen feszült politikai lég
kör. A fasizmus győzelme, a háborúnak már akkor felmerülő baljós fenyegeté
sével. mind Ideológiailag: mind érzelmileg kaotikus élményt keltett. Gyötrővé

mélyíthette ezt az élményt az. hogy azok, akikkel a fasizmus ellen együtt harcol
hatott volna, nem fogadták be maguk közé; a tehetetlenség és magány részben
önvádlásokba, részben agresszív negatívizmusba fordult.

Ez a kilátástalan élethelyzet, még ha elszenvedője nem mutatná is elme
betegségre utaló hajlam jeleit ha nem szenvedne már ekkor is súlyos neurózis
ban. ha nem állna is olyan pszichiátriai (sőt: analitikus) kezelés alatt. .mely leg
alábbis elmélyíti befelé fordulását. érzelmileg, de az önboncolás soekulációival
is - még akkor is. bárkiben is súlyos depresszióhoz vezetne. Ebben a hely
zetben született meg. feltehetően 19~4 nyarán az Eszmélet.

S itt míndíárt felmerül az első kérdés: vajon egyszerre. egymás után 
vagy ami még fontosabb: egységes versnek írta-e József Attila, vagy csak ké-
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sőbben kapcsolta össze lazán összefüggő részeit? Szabolcsi Miklós azt írja, hogy
valószínűleg két részben készült: külön az első és külön a második hat strófa;
Szántó Judit emlékezése szerint 1933-bankezdte meg, a nyolcadik és a kilence
dik szakaszt Hódmezővásárhelyen írta (valószínűleg 1934 februárjában), de ké
sőbben így folytatja: "Csak 1934-ben alakult, formálódott benne verssé az eszmé
let". (Így!) Az igényes kétszer négyes rímelésű stanzák mását az akkori évek
termésében nem találjuk; valószínű tehát, hogy az ebben a formában írott nyolc
sorosak célzatosan egy nagyobb költemény részeinek készültek; vagy, alighanem
helyesebb az a megfogalmazás, hogy valószínűleg az élményfeldolgozás azonos
módjaként, olyan formában, mely feltehetően az egyes részek belső "sikere" foly
tán a többi "tartalmát" is meghatározta. A költeményalaptónusa, a Iírai-rnedi
tatív, filozofáló attitűd magához hasonítja azokat a részeket is, melyek, ha csak
külön ismernénk őket (pl. az 1., V. és XI. részt) egészen mást mondanának. Azt,
hogy az Eszmélet azonos módon megfogalmazott nyolcsoros versek későbben ösz
szeállított füzére, valószínűsíti még az a további hét és fél strófa, melyet az
Akadémiai Kiadó krítíkaí kiadásába !lz "Eszmélet" ciklus vázlataiból és (Mi
emberek . . .) címmel vettek fel. Ezek fogalmazásmődja, de a bennük tükröződő

problémák, s ezek megoldási tendenciái is nagyon hasonlóak az Eszmélet-hez.
Elképzelhető, hogy a költő ezekből a meglévő nyolcsorosokból válogatott, vagy a
meglévők hatására egészítette ki a ciklust, s határozott szerkezeti igények miatt
hagyott ki az általa kiadott versből olyant is, mely egyébként, tónusában és mon
danivalójában, az Eszmélet részeként is felfogható lenne:

A csillám szememből kihagy,
szemem már tanul rámeredni
a dolgokra. - Gyermeki vagy
- szól - én már nem tudok szeretni.
Én azt látom, hogyemeletnyi
áttetsző állkapocs, a fagy,
siklik ott fönn... Annyit feledni
nem tudsz, hogy ember ne maradj.

(Az "Eszmélet" ciklus vázlataiból)

Az Eszmélet analízisekor az elemző különlegesen nehéz helyzetben van: egy
részt ugyanis - és ez az értékelés immanens követelménye: a verset megbont
hatatlan műalkotásként, egységként kell vizsgálnia: feltételezve, hogy benne a ki
fejezés adekvát a költői szándékkal, tehát a vers a költői szubjektum felől

közelítve - nem esztétikai, hanem közlésí szinten közelítve - tökéletes. Más
részt viszont, éppen ez a költői szubiektum irányából kiinduló megközelítés kész
tet annak felismerésére, hogy a költői kifejezés tartalma a formai megvalósí
táshoz is igazodik, a forma a mondanivaló modósításaihoz is vezethet. Az Esz
mélet variánsait követve a mind tökéletesebb megvalósításhoz jutunk - kérdés
azonban, hogyameglévő vers nem lehetne-e egy még tökéletesebbnek (a mon
dandót még tísztábban, egyértelműbben kifejezőnek) variánsa? Az Eszmélet
ugyanis, formailag-esztétikailag (itt most a "forma"kifejezésll igen tág értelme
zésben, beleértve a látás- és fogalmazásmódot, a versmagatartást is, használjuk)
- "formailag" tehát nem teljesen győz meg bennünket arról, hogy egységes
költemény: elképzelhető, hogy filozófiai töredékek, állítások, esetleg tézisek egy
más mellett álló sora. Lehet, hogy célirányos sor, mely preformált szerkezeti
váza szerint egy, a vers végén kibontakozó mondanivaló szolgálatába állítja a
megelőzőeket -, de az is lehet, hogy a kész, zárt vers úgy készült, hogy szakasz
ról szakaszra építkezve, az előző határozta meg a' későbbit, asszociációit folytat
va, vagy szándékosan kontrasztot keresve. A kétféle versépítkezés csak árnya
latnyi különbséget jelent, mert a József Attilához hasonló költő (éppen ebben
rejlik művészetének lényege) mindig egységben lát, egységessé építi versét - de
az Eszmélet elemzésekor ennek az árnyalatnyi eltérésnek is jelentősége van. (Ez
az eltérés leginkább az alkotás mechanizmusának oldaláról, alkotáslélektani szem
pontból közelíthető meg.)

De nemcsak az lehetséges, hogy az Eszmélet "sor", hanem az sem elkép
zelhetetlen, hogy "halmaz"; ha verstani értelemben nem is, filozófiailag nem
"haladó", egymásra építkező logikai mű, hanem egymás mellett álló tézisek gyűj

teménye, melyet nem filozófíai, hanem egyéb kohézió tart össze. E kohéziós erők

egyik legfontosabbika a költemény címe. József Attila jó verscímei közül is ki-
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emelkedik: nemcsak összefogja a verset, hanem alaphangulatát is megadja; kicsen
gésében meghatározott várakozással fordulunk a vers felé - alighanem a címnek
köszönhető- az is, hogy az első versszakot természetes szimbólumként olvassuk.
Ha azonban jelentését keressük - mert közvetlen utalás az eszméletre, vagy
eszmélésre nincs a versben, az öntudat, a törvény, a szabadság, a boldogság szín
te körülfogják, de sohasem definiálják -, ha tehát indirekt jelekből próbálunk
arra következtetni, mit is jelent az "eszmélet" fogalma - e költemény fogalma
zásában - József Attila számára, úgy arra a megállapításra kell jutnunk,
hogy már maga a cím sem egyértelmű.

Az "eszmélet" egyrészt a tudat egy meghatározott, ébredő állapotát jelenti:
átvezető utat öntudatlanság és a tudat .telies ébrenléte. a figyelem lebegését az
álom időtlen önmagába merülése és a valóság mozgalmas nyitottsága között.
Olyan lelkiállapotot, amelyet még erősen befolyásolnak az ösztönös és a bioló
giai erők, az álom mozgatói, de amelyhez már az értelem rendezi a benyomáso
kat: azokat a külső hatásokat, amelyeket az első meglátás tisztaságával, élmény
szerűségével appercipiálunk. Ebben az értelemben az eszméletnek elképzelhetően

legérzékletesebb, leginkább megfelelő szimbóluma a költemény nyitó-strófája:
"Földtől eloldja az eget / a hajnal"... - az elméről leoldja a kábulatot, a te
hetetlenséget, mely súlyosan ül rajta (mint ahogyan a földön az éj, a sötétség).
A frissen meglátott világ az ember számára újrateremtődik, benépesül - boga
rakkal (kicsiny lényekkel) és kísgyerekekkel, a jövő ígéreteivel, és mint a jövő,

a tavaszi természet ébredése ; "az éjjel felszálltak a fákra / mint kis lepkék, a
levelek". Ez az elsődleges, gondolatoktól, előre kialakított formáktól mentes lá
tás a tiszta appercepció feltétele; ez a látásmód teszi lehetővé József Attila vi
lágképének teljességet, megfogalmazásaínak, hasonlatainak bámulatos valósághű

ségét, "anyagszerűségét". Ha ezt a jelentést nézzük, az "eszmélet" a József Atti
la-i költészet egyik jellemzőjének, kulcsának látszik. Ha ezt a jelentését - a
vers szempontjából ugyanis az "eszmélet" fogalomnak másféle értelmezése is le
hetséges. Eszerint az eszmélés pillanatában megvilágosodó tudattartaimat jelöli,
a "föleszmélést valamire": a külső világnak az intuíció evldencíájával ható ér
zékelését. Ilyen értelemben "eszmélet", feleszmélés lehet a költemény számos ki
jelentése: " ... újra felnéztem az égre / álmaim gőzei al61 / S láttam, a törvény
szövedéke / mindig fölfesZik valahol". Ebben az értelemben eszmélhet arra a
szabadságot kereső költő, hogy "a csillagok, a Göncőlők / úgy fénylenek fönt,
mint a rácsok / a hallgatag cella fölött". A tizenkét strófa az eszméletnek e két
féle jelentése között lebeg, hol az egyiket, hol a másikat megközelítve, s ezzel
a tudatosság szélső határait is kijelöli, az éppen ébredező, még nem személyes
szemléléstől a már nem személyesig. addig az állapotíg, amikor a figyelem már
magába olvasztja a személyes reflexiókat, a figyelő azonosul a megfigyelttel,
mintegy átlép a szemlélt külső világba. Amennyire a befejezés az álló, mozdu
latlan, míndenen fölülemelkedő szemlélődést ábrázolja, (szinte, mint ezt még
megkíséreljük kifejteni, egy "isteni", világ feletti - vagy, esetleg, világon kí
vülí - magaslat' szemlélőrnódjából) - annyira mozgalmas, "függönyt felhúzó"
történés az első versszak. De míg az utolsóban az "én" az istenszerep befoga
dásáig tágul, az elsőben meg sem jelenik - mégsem érezzük távollevőnek, sót,
ébredésének öröme megcsillan az ébredő világ képein. Az Óda bevezetésének
lágy, gyöngéd hangulatára emlékeztet ez a bevezetés - az Eszmélet egyetlen
békés és derűs versszaka.

A továbbiakban lassan elborul ez a hajnali csillogás, a világ elsötétül, el
nehezedik, ami itt fölfelé, a későbbiekben lefelé száll. Már a második versszak
ban: az előbbinél harsányabb. tarkabb képeket a világ vasszíne váltja fel, ho
mály száll a tagokban, a vas-világ mintha súlyával is lehúzná az álom színes
foltjait. A vers enigmatikus jellege itt, a második versszakban már egészen ha
tározottan érzékelhető: a vers itt közeledik valamihez, amit aztán nem érint,
elfordul tőle, váratlanul más irányba tér. Ez a megközelített, de elkerült téma
a két világnak, a külsőnek és a belsőnek értékelése - mondhatnók úgy, hogy
egymáshoz viszonyított, értékelő ellentéte. Ugyanis nem a j6 és a rossz, nem a
szabadság és a rabság áll itt szemben egymással: a kék, piros, sárga összekent
képek József Attila világképében nem a rendet jelentik: az ő ,.rendjében" sem
mi sem összekent, ott semmi sem mozdulatlan, vagy merev utat követő, mint
az ,.el-nem-hibbant" porszem (maga a sz6 is: milyen tragikusan kifejező annál
a költőnél. akit háromévi pszichoanalízis során talán már az őrület, a meghib-
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banás félelme is megérintett). Ha kint éj van, nem a valóságos nap: egy nap,
egy másik, vagy nem létező világ napja világít odabenn; a vas-világ börtöne,
homályba húzó nehézkedése egy irreális világnak ellentéte - rossz a rossznak,
társadalmi rabság egy másféle, benső rabságnak.

Az ellentétek egyensúlya látszólagos: a sarkitás. melyről megelőzően mint
József Attila alkotómódszerének egyik legjellegzetesebb ismertetőjeléről beszél
tünk, ebben a költeményben formális. (Nem mindegyik ellentétpár az - mint
előbb idézett példáink is [elzik.) A formális ellentétek mögött avalóságosan
ellentétekre épitett szerkezet azért hiányozhat, mert a mérleg két szára között
is hiányzik a biztos egyensúlyi pont: a lírikus magatartása, a vers látószöge vál
tozik.

Ez az, amiért bevezetőnkben az Eszmélet-et József Attila kiemelkedő, de
egyben életművétől elütő darabjaként is jellemeztűk. József Attila költészetének
lényege, hogy versei igen szorosan komponáltak. méghozzá úgy, hogy többnyire
egy bizonyos (legtöbbször érzelmi, vagy érzelmi-gondolati, lírai) magatartás köré
szerveződnek. Nehéz ennek a vers-szervező költői magatartásnak a lényegét meg
határoznunk: leginkább úgy fogalmazhatnánk, hogy alapvető (és oly mély, hogy
szinte spontán) szervezési elve az átélés. Pszichológiai műszóval úgy is f'ogal
mazhatnánk, hogyajelenségeknek lehető legnagyobb fokú érzelmi és intellek
tuális feldolgozása; olyan fokú megélési kényszer, vagy indíték, mely a szemé
lyesség végső határáig elérve, már az általánosan emberibe lép át. Azért meg
élésről és nem megértésről beszélünk, mert József Attila érzelmeiben éppen olyan
következetesen hatolt, az elérhető maximális intenzitással önmaga mélyére, mint
amilyen következetesen gondolta át a világ dolgait. Ez a következetesség nem
csak és nem elsősorban jelenti logikája maxímalízmusát, sokkalta inkább a ki
indulópont, a szembenézés bátorságát. Azoknak, akiknek szemében József Attila
egy letűnt - vajon minek is nevezzük? történelmi, kultúrtörténeti, vagy ant
ropológiai? - korszak utolsó nagy képviselője, s akik éppen ezért tartják szá
zadunk európai költészete egyik legnagyobb alakjának: nekik a megélés, fel
dolgozás, emberiesftés teljessége e költészet legnagyobb élménye és példája. Eb
ben a költészetben a világ még teljességben jelenik meg, s e teljesség alapja
az a hit, hogya tudat képes a világ befogadására, s az érzelmek képesek az
emberi személyiség teljességének átjárására. Ez a bizonyosság, bár sokszor rej
tetten, már-már eltűnően azt a költeményt ís átjárja, amely a legtragikusabb fe
szültség szorításában az értelem kudarcának fenyegetését is tükrözi. E bizonyos
ság legfőbb jele, hogyakérdésból és a kétkedesből vers születhetett; a kér
dezés lehetősége a jelenlétről árulkodik.

Annak ellenére, hogy az Eszmélet mintha éppen ebben a bizonyosságban ké
telkednék. Az egész költemény voltaképpen egyetlen nagy, érzelmi feszültségében
sikoltássá ,fokozódó kérdés: ahogyan Pór Péter tanulmánya következtetésében
megfogalmazza: "van-e értelmes rendje a világnak, illetve értelmes-e benne az
emberi élet?" A kérdés minden emberi kérdés közott a legfontosabb; nincs olyan
emberi lény, aki kikerülhetné. Mégis - a kérdés feltevéséhez a bátorságnak, ön
magunkba fordulásnak olyan ritka erősségű pillanataira van szükségünk, mely a
,semmi" lehetőségének iszonyatos kockázatát is elviseli. E szembefordulás rette
netes erőfeszítéséhez sok minden adhatja az energiát: hit, közösség, de a kétség
beesés is - és ennek következménye az; hogy az emberi létezés milyenségére
nem maga a kérdés, hanem feltevésének módja jellemző.

Az Eszmélet ambivalenciája a kérdés feltevésének ketülő útjaiból fakad. Pór
Péter írja, hogy "a költeménynek már talán első olvasásra is legmegütőbb je
gye, hogy végérvényesnek ható stílusa ellenére, éppen legfontosabb fogalmai,
tehát a rend és a törvény semmiképpen nem értelmezhetők egyértelműen". Nem
csak a rend és a törvény: maga a világ, melynek alaptörvényeit keressük, sem
definiált. A világ, mely mint "külső", a belsőnek kiegészítő ellentétpárja. a sza
badságvággyal szemben a rabság, az érteni vágyással szemben a megfejtendő

rejtvény, hol a társadalmi valóságot - a kapitalizmus konkrét társadalmi való
ságát jelenti (a III., V., valószínűleg a VI., részben a IX. és a X. versben), hol
pedig a társadalomtól független kozmoszt (II?, IV., VII., VIII.). Ez a kettősség

a legélesebben a VIII. versszakban látható: "nyirkos cementfalak között ;' kép
zelhetsz egy kis szabadságot" - ez a kép félreérthetetlenül utal a konkrét nyo
rnorra, a "Külvárosi éj"-re; a strófa második két sora pedig a másféle rabságra,
a lét mélyebb, egzisztenciális börtönére. A második kép a földi látómező fölé
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emelkedik, a két félszakasz jelentése nem egymásra rímel, nem egymásnak vá
laszol; a társadalmi és a kozmikus rabság egymásra vetül - a szabadság defini
álhatatlan.

"Rab vagy, amíg a szíved lázad" - írja a költő. Lehet, hogy azt jelenti
e sor, hogy nem szívvel, hanem tettel kell lázadnod a szabadságért - a csil
lagok rácsa ellen azonban nem lázadhatsz, a törvényelfoszlott szövedékét em
beri erővel nem egyesítheted. A törvények az emberi erők felett állnak: "ha
l'arrsz, se »arrtiatod meg közös takarónk / ha már szétesett" - írja későbben,

a végleges szakítás idején Juditnak. De az érzelem, a szeretet rettenetes kötése
ellen hiába is lázadsz; nemcsak a IX. rész feljajduló két sora bizonyítja ezt:
"s hogy nem tudok mást, mint szeretni / görnyedve terheim alatt", nemcsak
a Vlizlatoknak a szeretet-problémával viaskodó sorai: "Ember, ne félj! Milyen
uyermeki vagy, - / törődj belé, ma nem tudunk szeretni" és a "Mi emberek ..."
című töredék: "Eszmék északi fénye mellett / mért őriznők hát az ídőt? / Miért
piszkálnánk hunyt szerelmet? / Én fölgyújtom a temetőt". Legalább ennyire
az érzelmek tehetetlenségét sugározza a keserűen ironikus XI. strófa: "Láttam
a boldogságot én / lágy volt, szőke és másfél mázsa". A kapitalizmusban csak
állati boldogság lehetséges - írja a versszakról Horváth Márton ; "En állat vol
nék és szégyentelen, / nélkületek, kik játszotok velem" - így a költő egy ké
sői, kétségbeesett versében. A lágy, szőke, másfél mázsás boldogság valóban min
den emberi értelem és érzelem hiányának vagy ellentétének a jelképe - csak
hogy a versszak hangulata korántsem érzelemszegény - egy feltehetően gyer
mekkori emlék fénye ömlik el rajta, csillan fel tétova gyengédségében.

A társadalmi valóság konkrétuma és az univerzum egyetemessége, az em
ber lehetséges reakciómódjai : szeretet és fegyverré kovácsolt öntudat, a szabad
ság felcsillanó és bezáruló lehetősége, a boldogság groteszkbe hajló nem-létezése
- e sokféle megközelítés kísérli meg a válaszadást - nem! az adekvát kérdés
feltevést: "van-e értelme a világnak?" De értelem és érzelem e vibráló kettős

ségéből még a végső kérdés is kettősen bontakozik ki: az L, IV., VII., VIII. vers
szak a világ értelmével, a III., VI., IX., XII. inkább az emberi értelem lehető

ségeivel. a világ megérthetőségével foglalkozik.
A kétféle kérdésfeltevési mód jól megkülönböztethető, de nem ellentétes

egymással - sőt: nagyjából fedi egymást, ahogy József Attila világnézete sze
rínt a világ értelme és érthetősége is kiegészíti egymást. A létezésre és a meg
ismerhetőségre vonatkozó kérdések egymásra vetülése nemcsak a marxizmus
hatását jelzi József Attila világképében, hanem egy ennél mélyebb indítékot is
megsejtet: a kérdezés, a megérteni vágyás olyan égető kényszerét. melynek ér
zelmi feszítőereje elrnossa a probléma kettősségét. A szempontok sokaságát is
összeolvasztja; energiája az ellentmondásokkal teli, részleteiben azéthúzó költe
ményt egységes, koherens műalkotássá szervezi.

Az Eszmélet érzelmi alaptónusa a magány - méghozzá a szorongást keltő,

földön-égen iszonyatos árvaságra kényszerítő magány. Bori Imre az "egziszten
cialista" József Attiláról írott tanulmányában teljes joggal választja mondani
valója bizonyítékául az Eszmélet egy versszakát (a X-et). Mí inkább arra hív
nánk fel a figyelmet, hogy ez a világ-egyedülség, mely az Eszmélet sokfelől

megpróbálkozó kérdésfeltevéseire késztet, ez az egzisztenciális borzongás konk
rét, érzelmi magányosságból született. Az élettársától elszakadó, a pszichoana-·
Iízís szoros kötődését megszüntető, elvtársaitól mindinkább elhagyott költő, aki
a szétesést, a semmibe hullást belső rémületként is megsejtette talán, a világ
egvetemességében próbál törvényt és rendet - biztonságot találni. Aligha talá
lunk más költői életművet, mely ilyen klasszikus következetességgel, szinte
pszichológiai tankönyvbe illő tisztasággal példázná magány és szorongás össze
fonódottságát, Úgy látszik, hogy a költemény alakulása során a költő igyekezett
ezeket a nagyon is szubjektív indítékokat a vers koncepciójának inkább megfe
lelő elvont, objektív módon megfogalmazni. A III. versszak egy variánsát ismer
jük - ennek és a végleges változatnak összevetéséből jól meglátszik, hogyan
alakult mind "társadalmibbá" a kezdetben még érzelmekről is árulkodó vallomás:

Sovány vagyok, csak kenyeret jó volna sült malaclapocka
eszem néha, e léha, locska számba s szívembe szeretet, -
jöldön - szorongva keresek de bár ügyes, nem jog a macska
(bizonyosabbat, mint) a kocka egyszerre kint s bent egeret.
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A végleges változatban: "e léha, locska / lelkek közt ingyen keresek / bi
zonyosabbat, mint a kocka", A kocka szó - kemény hangzása, éleket idéző asz
szociációi miatt is kísértetiesre fokozza a versszak hangulatát. József Attila nem
csak itt használja a véletlen - de a várakozással megelőzött, a szerencsejáték
feszültségével telt véletlenszerűség érzékeltetésére: "Az ősz kockája kit mutat
nekem?" --'- írja 1936-ban, s ezt a életre-halálra menő játékot érezzük megele
venedni egy 1926-ban keltezett, még expresszionista hatásokat mutató versében:
"Néma négerek sakkoznak régen elcsendült szavaidért". A rettenetes véletlen
szerűség felismerése és a világ elfogadása nem történhet meg ugyanabban a lé
lekben. A "bizonyosságért" olyan erőkkel kell szernbenéznünk, melyek a kifelé
fordulást megakadályozzák, a bizonyosság keresésének óriási ára van. A kocka
j<iték feszültsége továbbfokozódik a macska-egér játék valóban élet-halál feszült
ségében. s még tovább a következő versszakban, melynek nyugodt kijelentő

rnódía csak látszólagos.
A világ determináltságának oka ugyanis a teljesség elvesztése: "Akár egy

halom hasított fa / hever egymáson a világ". A hasítottság, azéttörtség miatt
szorítja, nyomja "egyik dolog a másikát". Organikus formája csak a nemlét
nek van; ha a dolgok (vajon honnan? a "nincs", a "lesz" rnily rejtelmes, milyen
más - tán benső - világából?) a valóságba lépnek, darabokra hullanak.

A világ meghasadt; még kétszer tér vissza ez a fenyegető, s az olvasónak
oly megrendítő asszociációkat keltő kép: egyszer a VII. versszakban: "s láttam,
it törvény szövedéke / mindig fölfesZik valahol" - egyszer pedig a IX-ben:
"Láttam, hogy a múlt meghasadt / s csak képzeltet lehet feledni". A hasadás
egyre mélyebben, mindinkább a tudatban következik be: a tőrvény szövedéke
még objektíven is szétfoszolhat - de maga a törvény tudati fogalom, ha ob
jektíven létezik is, appercipiáló szubjektum nélkül kimondhatatlan -, itt a vers
ben: megláthatatlan. A múlt meghasadása még beljebbre költözteti a valóságot
- helyére pedig egy kivetített valóságképet teremt, mely a nem-lényegéhez tar
tozó belső tartalmak miatt kísértetiesen emberszabásúnak, de az embertől 'el
szakadottnak tűnik. Rettenetes és ijesztő egy olyan világ, melyben hallani lehet,
hogy sír a vas és nevet az eső; ez a kísérteties kép, fantasztikus irrealitásával,
II két sor egymásnak felelő ritmusával, ellentétes érzelmek érzékelésével, a sí
rás-nevetés végleteivel roppant erejű polaritás képzetét kelti. Ebben a széthú
zásban természetesnek tűnik, hogy a "múlt meghasadt"; elhisszük és elfogadjuk,
hogy az "én" hasadása a múlt egészére is rávetül, a világ meghasadásaként
jelentkezik: a világ pedig az idő univerzuma is. Idéztük már az Eszmélet körüli
vázlatokból az alábbi sorokat: "Eszmék északi fény'! mellett / mért őriznők hát
az időt? / Miért piszkálnánk hunyt szerelmet? / Én fölgyújtom a temetőt", Az
Eszmélet IX. része és a most idézett vázlat közelebb áll egymáshoz, mint azt
talán első látszatra gondolnánk: mindkettő az érzelmi egyensúly megrendüléséről

ad hírt, egy szinte tragikus feljajdulásról. A IX. rész első hat sora, csakúgy,
mint az idézett vázlat-töredék burkolt szerelmes versnek is olvasható - nem
megszólító, a Te-hez szóló, hanem vívódó-nosztalgikus, keserű vallomásnak: min
denképpen lírai versnek. "Csak képzeltet lehet feledni" - ebben a relációban
azt is jelentheti, hogy az, ami igazán volt, elmúlhatatlan, a kötések a tudat
minden józan ereje ellenére széttéphetetlenek. A versszak harmadik infinitivus
rímelésü sora már-már sértő monotóniájával: "s hogy nem tudok mást, mint
szeretni" - gyermekesen panaszosnak, a vers egészéhez képest túlságosan köz
vetlennek tűnik. Vajon szándékoltan-e? Az idézett vázlat-töredék ugyanennek
fordítottja: a panaszos sírás helyett kétségbeesett elszakadni-vágyásról ad hírt.

Már-már gyilkos indulat vezeti a költöt, mint későbben a Kései sirató, majd
a Nagyon fáj verseinek idején: itt a múlt lángokban hasad meg, a fölgyújtott
temető parazsában az elmúlt szerelem is végképpen kialszik - de vajon mi le
hetett ez a nyilván még fel-fellobbanó hunyt és fájdalmas szerelem?

Az Eszmélet és az Óda, legalábbis a törvény kimondásának igényében (de
véleményünk szerint másban is) rokon-versek. Nem lehetetlen, hogy az Eszmélet
egyes helyeinek nosztalgiájában, sőt, talán kétségbeesésében is az Óda versterem
tő élményének utórezgését érezzük. A IX. versszakban meghasad a múlt - csak
nem ezzel egyjelentésű az objektívebb szférába helyezett VII. versszak állítása:
"s láttam, a törvény szövedéke / mindig fölfesZik valahol". Hiszen a törvényt
II múlt szövőszéke szőtte, s a véletlen szálaiból - abból a véletlenből, aminek
bizonytalan kockajátékát már megismertük. Talán van reménység, s e csilló
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szálakból értelmes háló szövetik: olyan, amelyben múlt, jelen, élet, halál, s ma
ga a megbomló szernélyíség is biztos helyhez juthat; még akkor is, ha a tör
vénynek csak létéről és nem értelméről tudunk. Lehet, hogy nem más, mint
a rendben - formában - látásnak lehetősége; erre utalnak az Oda sorai: "A
lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd"; Igy kapcsolódik a két vers, mint
egymást kiegészítő, az Eszmélet-ben negativizmusba forduló ellentétpár - s nem
csak így: hiszen ha az Eszmélet-ben József Attila szerelmi lírájának egy-egy
távoli reminiszcenciáját véljük felfedezni, az Odá-t legalább ennyi joggal tart
hatjuk az Eszmélet-hez hasonló filozófiának. Tulajdonképpen az Oda is "onto
lógiai" vers: az emberi teljességet fejezi ki, két ember kapcsolatát, a másik
megismerését a "törvény" magasába emelve - ez is "eszmélet": "lényed ott
minden lényeget kitölt". Csakhogy: a másik lény megtartó biztonságában, a tör
vény tiszta beszéd - az Eszmélet magányában: mindig fölfeslő látszat, A tör
vény lényegére az Odá-ban is csak távolról következtethetünk - a vers kontex
tusában elfoglalt helyzete, aurajának emelkedettsége azonban legalább szerepét
és hangulatát meghatározza; _az Eszmélet-ben kettősen, eredete és célja szerint
is definiálatlan. Talán nem tévedünk, ha az Eszmélet törvényfogalmának bi
zonytalanságában az egzisztenciális életérzésében bizonytalanná vált, érzelmileg
mind magányosabbá váló, mind kétségbeesettebben biztonságot kereső költő re
rnénytelenségét érzékeljük. A késői versek között mintha állításunk igazolásával
találkoznánk. Az Oda nappali, reggeli csillogásával szemben az Eszmélet e stró
fája éjszakai vers, mint ahogyan az Eszmélet további meghatározóan lényeges
szakaszai is éjszakaiak. Két olyan éjszaka-verset idéznek az Eszmélet csillag
képei, melyek szimbólumvilága megerősíti hipotézisünket az Eszmélet érzelmi
hátteréről. Mindkettő 1937-ben keletkezett, a költő legkésőbbi versei közé tarto
zik; mindkettő a kozmikus törvények és az emberi hiány összefüggéseit kapcsolja
össze. Az egyikből csak egy versszaknyit idézünk:

Az árnyékok kinyúlanak, s megbonthatatlan rend szerjnr,
a csillagok kigyúlanak, mint űrben égitest, kering
föllobognak a lángok, a lelkemben hiányod.

(Az árnyékok ...)

A másik viszont teljes egészében kapcsolódik elképzelésünkhöz : hogya meg
tartó Másik, Valaki érzelmi biztonsága nélkül a tudat sem jut el a rend és a
törvény felismeréséig :

Miben hisztek ti makacs égitestek,
hogy föllobogva
lángokkal egymásnak. nem estek,
csak kerülitek egymást óvakodva?

Szerelem tart-e, béke és igazság
titeket féken,
vagy pisla, hunyorgó ravaszság,
mely farkasszemet néz az ürességben?

A tömegvonzás? ... Lámpámba az éjnek
pilléje repdes,
gyász vergődik a falon. Félnek
emlékeirh, mert messze van a kedves.

(Miben hisztek ...)

Az Eszmélet emlékei is a félelmet hozzák vissza: az V. versszak éjszakai
teherpályaudvara a gyermekkori szorongás végső, megfordíthatatlan állapotát
idézi fel: "holtan lestem az őrt, mit érez, / s a hallgatag vagonokon / árnyát,
mely ráugrott a fényes / harmatos szénre konokon". Mint macska az egérre: az,
ahogyan az árnyék haladásának diszkontinuitását versbe foglalja a költő, nem
csak megfigyelőképességének hihetetlen érzékenységéről. képei hítelességéről, ha
nem a kép felmerülésének érzelmi Intenzításáról, a szorongás szimbolíkus látás
módjáról is árulkodik.

~ néhány példa is érzékeltette, hogy az Eszmélet mily szorosan kapcsolódik
már az utolsó versekhez - mind feszültségében, mind a világlátás és fogalma
zás sokrétegű bonyolultságában. Az V. versszak közvetlen előképe a "Kirakják
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a fát" című késői versnek; bennünket most nem a kép és a hangulat azonos
sága érdekel; hanem az "őr" alakjának változása-fejlődése, és alakjában is első

sorban a költő érzéseinek visszaverődése. "Tőletek féltem, kemény emberek" 
írja a késői versében - "Ti fadobálók, akiket csodáltam? / Most mint lopott
fát, viszlek titeket / ez otthontalan, csupa-csősz világban". Ezt az átfogöbb tár
sadalomszemléletet, a szorongás feloldódását a megismerésben, egyetlen szóval
már az Eszmélet is jelzi: "holtan lestem az őrt, mit érez?" A gyermek lesi így
a felnőttet, akinek kiszolgáltatott; a felsőbb hatalmat, aki lám - e versek sze
rint - talán nem is olyan félelmetes gonosz, mint ahogyan a gyermek rettegi.

Az Eszmélet érzelmi kötődésének egyik iránya a tűnt szerelem nosztalgiája
- a másik egy alig meghatározható vágy: ahogyan a törvény rendező ereje,
úgy egy rendező erejű, biztonságot teremtő hatalom iránt is; pszichológiailag
talán úgy fogalmazhatnánk : a gyermek vágya egy védelmező-büntető, megbo
csátó felnőtt jelenlétére - általánosabb, egzisztenciális értelemben: az ember
vágya, hogy a világegyetemben "Istent" találjon.

Ennek a vágynak első képe, éppen csak felvillanása a -szorongás közegében
megjelenő, félelmes-mágikus, holttá bűvőlő őr. A probléma a X. versszaktól .
kezdve lesz mind jelenvalóbb a versben - arinak ellenére, hogy látszólag mint
ha a X. versszakban a költő éppen ezzel a vággyal számolna le, s lemondását
mínt az elért szabadságot értékelné. Nem akarjuk elismételni, sem "megmagya
rázni" a vers sorait; arra azonban utálnunk kell, hogy a felnőtt, a "meglett em
ber", aki mindössze két alternatívát ismer: vagy azt, hogy szívében bálvány
ként őrizze, vagy hogy szívéből kivesse apját-anyját, menthetetlenül magányos
sá válik. Mint a versből is kitűnik: elviselhetetlenül magányossá. A versszak
középső része ugyanis ismét olyasmiről vall, amit közvetlenül kimondani nem
biztos, hogy szándékában állt a költőnek. Az élet - mely talált tárgy csak,
ráadás a halálra (ez a kép túlfeszített fordulatával logikai paradoxon: a halál
az élet következménye és nem fordítva) - az élet mégiscsak függ valakitől,

aki adja és visszaveszi ; sőt, a visszavétel erkölcsi igényű (mint a talált tárgy
visszaadása). Ez után a kép után bizonyosak lehetünk benne, hogy az "Isten"
szó megjelenik a versben. A tekintet ismét befelé fordul, a vers univerzuma
az "én" belső világára szűkül. Az "Isten" szó tagadásként hangzik el, sőt, a
tagadás kétértelmű: először nem Isten lényére, hanem az ember magatartására
vonatkozik - csak a második tagadás ("sem papja") veti fel - és veti el egy
ben - a lehetőséget, hogy az ember valakinek - magának, másnak, vagy Is
tennek - papja lehetne.

Nem kívánunk most - mínt azt már jeleztük - a késői, kétségbeesett Jó
zsef Attila Isten-igényével foglalkozni. A talált tárgy visszaadásában azonban
benne foglaltatik, hogy van kinek visszaadni ; az Eszmélet meghatározatlansága
a törvény, a szabadság, a boldogság rejtélyei mellett természetszerűleg magá
ban foglal egy halvány kérdést a világ teremtőjére és rendezettségének fenn
tartójára vonatkozóan is.

Az érzelmileg teljesen kifosztott költő azonban erre a kérdésre sem tud sem
igent, sem nemet mondani. Ambívalencíájának jele, ahogyan a XI. versszakban
kilép a kérdéskörből. s egy egészen más módon, a groteszk szimbolikájával tér
vissza hozzá. Nagyon valószínű, hogy a versszak rokon a Medáliák 5. darabjá
val : "Disznó, de akin jáspis a csülök, / fábúl faragott istenen ülök". Már a Me
dáliák-ban sem tisztázott ez isten-bálvány szimbólum lényege, s viszonya a köl
tői én-hez. Felderítése messze meghaladná e tanulmány lehetőségeit - most
csak mint a világ törvényhozójának groteszk és meghatározatlan képzetét em
lítjük: a transzcendens egy gyötrelmesen ambivalens ábrázolásaként.

Nem kevésbé meghatározatlan, de megrendítően komoly és ünnepélyesen
emelkedett az a kép, embernek és ember felettinek összeolvasztása, mely az utol
só versszak, és igy, kícsengésében az egész költemény hangulatát megadja. A
nézőpont a világ fölé emelkedik, időt és Időtlenséget fog össze. A költő egy fi
atalkori Isten-verset idézi: "Meg nem zavarlak én, Uram I elnézel kis vil'ága
ink felett". Az Isten-kép, mely a némán könyökölve szernlélődő férfi alakja mö
gött az örök éj falára vetülve megjelenik, talán mindennél inkább tükrözi a
költő teljes elhagyatottságát.

"Igy iramlanak örök éjben / kivilágitott nappalok" - a kép végtelenné tá
gul, a világ eredendő sötétsége előtt az elmúló életek pillanatnyi fényessége su-

604



han át. Ez a világ nem "teremtett" - -nincs kezdete és vége, a semmiből elő

bukkanó elmúlások szakadatlan sora; és ahogy nincs teremtője, célja sincs. A
szemlélő, aki megelőzően még arról beszélt: "sebed a világ, ég, hevül / s te
lelkedet érzed, a lázat" - itt kilép a világból, s megteremti azt a nézőpontot

- vagy azt a lényt -, aki mégiscsak a világ központjában. s egyúttal a világon
kívül, felette létezik. A törvény, a szabadság, a boldogság keresésének kudarca
után a szemlélődő hallgatásban mégiscsak felmutat egy magatartást, mely több,
mint a jelenségek kuszaságába zavarodott, csillagok rácsába ütköző emberé,

De - milyen rettenetes, baljóslatú képe ez a szeretetre sóvárgó József Atti
lának! - ez a megsejtett-megteremtett Isten: indifferens.

FÁY FERENC VERSEI

Vgy é l t é t itt ...

Úgy éltél itt, hogy nem mosolyogtál
egyetlen sort se az emberek szemébe.
Napjaid' dérvert hidegével
takarództak a bokrok, sárgult az őszi vetés,
s lányaid szája körül
legelésztek a ködben, a kö,ltnyek.

Ki veti így majd szavaid koloncát
a csikó-fényes jegenyék nyakába?
Ki teré li majd aklodba a domb
vadrózsa-csendjét, tövises hamgját,
s a bicskás szél tavaszi vágyait,
ha úgy halsz meg, hogy egyetlen szavad.
egyetlen boldog mosolygásodat
nem beszéli a táj s nem őrzik meg
a foncsor-híjas ember tükrei?

Subás nyomorúságodat nekiveted a szélnek
és állsz a kökényt-érlelő esték hidegében.
Fejed felett kerekedik a hold, bújik a vadméh,
és ganéj-füstös álmaid körül
dideregve guggol az Isten.

Kövület

Hogy' tudnád elkíáltani
lerágott éjszakáid,
mikor az ízetlen szavak
nem jutnak már a szádig?

S elszáradt ujjaid hegyén
a rügybontó időnek,

csak fényt-rettentő árnyai
s gombás felhői nőnek.

S fellángolnak a csillagok,
tanítgatnak, hogy értsed:
mért vetnek, esténként, a fák
ágyat a szenvedésnek.

Kemény falukba ütközöl,
kemény, kegyetlen kőbe;

bezárva élsz, mint ős-halak

a borostyán-időbe'.

Sziirkén. és mozdulatlanul,
szálkásan, megrekedten ...
ez életed köré kövült
kegyetlen képkeretben.

S gyűlnek köréd az emberek,
gyűlnek köréd, hogy lássák:
az arcod áttetsző egén,
az arcuk pusztulását.

S hogy' tudnád elkiáltani,
kimondani, hogy értsék:
csontig lerágott szavaid
halálos érvelését?

Hisz' nincs már szád és nincs erőd;

csak vázad van és csended.
Vess ágyat hát, a fák alatt,
vackot a félelemnek.
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"MINT KI CSILLAGGAL B~LYEGES"
CZIPRI ÉVA VERSEI

Akinek itt a verseit olvassák, már nem él. Nagyon fiatalon, tragikus sze
rencsétlenség folytán halt meg. Éppen csak küszöbén az "érvényesülésnek" (a
kecskeméti Forrás folyóiratban mutatta be Weöres Sándor, s az Új Ember is
közölte pár versét) - az érvényesülésnek. amire voltaképpen nem is vágyott. Il
letve nem arra vágyott elsősorban; annál sokkal érzékenyebb és igényesebb lé
lek volt. "Szintézisben szerétném látni a világot és érezni is azt - írta egy le
velében. - Sok belső problémával küzdök, ezeket próbálom sok-sok versemben
kifejezni. Lírai alkat, vagyok, így érzelmeimre a versek hatnak legjobban. Más
részt viszont mivel "bizonyos természettudományos nézőponttal is rendelkezern.
a mélyben rejlő dolgok belső logikája is érdekel, mégha azok a lehető legszub
jektívebb területen, az érzelmi élet területén jelentkeznek is."

Vegyész volt, két gyermek anyja. És költő volt, valódi, vérbeli, aki az életét
teszi rá arra, amit csinál, illetve az élete kérdéseire keres választ, e válaszokat
próbálja kidolgozni, kivívni, kiszenvedni a verseiben.

Sikerült? Sebzékeny idegzetével minduntalan beleütközött a közönyös világ
falaiba. "Csillaggal bélyegezettségéből" mégis el tudott mondani valamit. At bírt
törni a konvenciókon, sablonokon, s eljutott odáig, hogy kezdjen a saját meg
talált nyelvén szólni a maga legsajátosabb életérzéséről. Valamiről, ami egyszer
re kozmikus is, tragikusan emberi is; boldogság is és meghasonlás is. Mintha
fölszakadt volna végül az irodalmiasság gátja ebben a sok-sok gátoltságtól fájó
lélekben: megtalálta a "tengert", szavakban, képekben, áradásban, látomásban.
A saját útja kezdetére ért.

Aztán? "A többi néma csend." (r. gy.)

Óda a tengerhes

A mélységből a csend kilábol
pikkelyfátyol ömlik derekáról
a halak uszonyán elsuhannak
a tegnapi vad ködök is
elvéthetetlen ruhájában felénk árad a szél
zúgó fehér kehelymély igazgyöngy csillagsugár
ki tölti ezt a ragyogó kelyhet moszattal és arannyal
ki járja be megváltott földjeinket örömkönnyei zuhatagával
ki igéz ebben a teremtésnyi csendben
rovarokat hinárt napot
ki cseng aszavadban felhőszéleket hasogató szél
ki dombosodik a feltüremkedő habok ormán
s a királyok árnyékában ki az aki nem fizet adót

Valamennyien akik itt élünk egy világvégi
boldog kezdőpercre várunk mig a hal
nagyot ránt uszonyán
és a színpadon hullámba csap át a dráma
Kezdő érintés első feltámasztó ujj
csillagok hada napok és ködcsillagképek
a píciny atomok morajában
cgyütt a világegyetem s a cseppnyi viz a pohárban
feltámasztó zihálás a csípő és a váll
dső megfordulása a porban
és a régi levegő lenyelhetetlen közönyében
új és legelső mindig végső és újra csak első vagy
akaratlan hitünk fordulópontja
kapuk kitárulkozó vágya
a" zár kattanása előtt

kulcs a habok között
8 a kiücsot kereső búvár indiánlány
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Zöldhajú sellő isteni szerelmes
híven követem parancsaid vándorlásaimban
nyomomban jársz mig élek
te korallmosolyú haragos szemű

gyönyörű is'tennő

amint a teremtést derékon karolod
s koszorút fonsz megkoronázni örök igékben
megfáradt fejét
te idézed meg napjaink sóját a partokon
az apálykor
és jársz kedvünkben amint eljő a dagály
hajóinkat a dokkba emelni

Fordítasz a köveken beszövöd hézagainkat
mindenféle bársonyos illatos füvekkel
megismerteted velük újjászülető dallamaik
a halak csipkefüggönye rebben bomlik újra
egyesül mint egy. japán legyező mögé bújt arc
mosolya a körmondat után

Valószinűtlen a te határtalan határod
mély zengés igazságos déli ítélet a nép el6tt
dráma kibomlás élet és halál úrnője

bíborköpenyben
tenger
bőkezű algakosár csalétek hosszú zöld haj
természetes fésülködő mozdulatok
öntükör béke háború
kétarcú angyal a lángpallossal
paradicsomi ígéret
bölcső sír és örök só
mély vagy rendíthetetlen s bizalmasan fecsegő

mint a régi igazságtalan vidám istenek
elszálló burok szétpattanó Olimposz
eltakarodott kusza seregek
csak Egy marad örökké kinek méhed mindenféle
'magzatokat táplál és nevel
csak Egy maradt ki Adámnak
1lyújtja az ujját

Asonhí.,ül

. " s azonkívül
ahány lépcsőfokon lejutsz
a szélboronálta domboldalakon
cl cseresznyefák áradása
minden fájdalmat eltemet
de egyben arra is figyelmeztet
hogy halottaidat illő- módon elsirassad
Te aki a kikelet fényétől sápadt
arcokba tekintve nem tudsz
letört ágaidtól elszakadni
lásd meg a gyógyító -könny-gyöngysort is
sebed száján
halottaid szem- és szájűregét felverik a virágok
Ó a halhatatlanság nem a
vakfehér szirtekcn szétszórt csontoké és köveké
a tövek makacs ifjú hajtásait dalolom újra én
avisszafogadott papnő
oltáromon halak fürdenek a holdvHágban
szél ágyaz a homokban éjszakára
míg gyapjas áHataima't az égre küldöm
~zőnyeget hullatni lábad elé ó Hajnal
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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

BALINT ENDRE

"Bálint Endre született lírikus ..."
(Hamvas Béla)

"A természetet nem szabad összetéveszteni
a valósággal." (Bálint Endre)

"Bálint Endre egész lényét kitárja a cso
dának ; kész befogadni a csodát."

(Szabadi Judit)

Bálint Endre festő, grafikus, 11'0, a
Magyar Népköztársaság érdemes mű

vésze 19H-ben született Budapesten.
Édesapja Bálint Aladár (1881-1924)
volt, a kiváló képzőművészeti és zenei
kritikus, a Nyugat és a Népszava fő

munkatársa, Rippl-Rónai, Gulácsy, Nagy
Balogh János, a Nyolcak piktúrájá
nak, Lechner Ödön épitészetének, Bar
tók muzsikájának egyik legelső híve
és propagátora.

Bálint Endre az Iparművészeti Főis

kola elvégzése után Vaszary János,
majd Aba Novák Vilmos szabadiskolá
ját látogatta. 1938-ban - huszonnégy
éves korában rendezi meg első

gyűjteményes kiállítását a Tamás-galé
riában. Még ugyanebben az évben 
édesapja örökébe lépve - a Népszava
képzőművészeti rovatvezetője lesz. A
szociáldemokrata párt lapjában megje
lent cikkei máig is érvényes jellemzé
sét nyújtják Kernstok, Iványi Grün
wald, Farkas István, Vajda Lajos, Kor
niss Dezső, Paizs-Goebel Jenő művé

szetének ...
A 30-as évek közepén megismerke

dik Vajda Lajossal (1908-1941), a két
világháború közötti magyar képzőmű

vészet egyik legnagyobb egyéniségével;
az ismeretség hamarosan barátságga
mélyül. A második világháború évei
ben az üldözöttek közé tartozott. Mé
gis: rendületlenül dolgozik s a lehető

ségekhez képest kiállít. . . 1942:ben
Ámos Imre műtermében rendez egy
kis kiállítást, s részt vesz a Szocialista
Képzőművészek Csoportjának "Szabad
ság és Nép" című tárlatán is (1942).

A felszabadulás után az "Európai
Iskolá"-hoz, az avaritgarde művészek
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(Gadányi, Anna Margit, Korniss, Szán
tó Piroska, Vilt stb.) tömörüléséhez
csatlakozik. Az 1947-es párizsi szürre
alista világkiállításon az ő (valamint
Bán Béla) műveí képviselik a magyar
festészetet.

1949 és 1956 között ki volt rekesztve
a magyar művészeti életből. 1957 és
1962 között Franciaországban élt. Itt
készítette el - 1958-ban híressé
vált illusztráció-sorozatát a Labérgeríe
kiadó díszes "Jeruzsálemi Bibliá"-já
hoz. (E biblia-kiadást Francois Mauriac
az Express 1959. február 19-i -számá
ban melegen méltatta, s Bálint ötven
színes grafíkáját a középkori katedrá
lisok üvegfestményeihez és freskóihoz
hasonlította.)

1962-ben Bálint Endre hazatért. 1967
ben Esztergomban, 1971-ben Pécsett,
1972-ben a budapesti Műcsarnokban

és 1974-ben a szegedi múzeumban nyílt
gyűjteményes kiállítása. Az elmúlt
években több könyvet illusztrált (Franz
Kafka: "A kastély", Jean Cocteau:
"Veszedelmes éden", Madách: "Az em
ber tragédiája", Pilinszky János: "A
nap születése" stb.).

Munkásságáról két monográfia is
napvilágot látott (Mándy Stefániáé
1967-ben Brugge-ben, Szabadi Judité
1969-ben Budapesten), 1972-ben pedig
a Magvető Kiadónál megjelent a mű

vész tanulmányainak, cikkeinek, tárla
ti beszámolóinak, szépprózai írásainak
és verseinek gyűjteménye ("Hazugsá
gok naplójából").

Az elmúlt év őszéri - 60-ik szüle
tésnapja alkalmából - az Elnöki Ta
nács a Munka Érdemrend arany foko
zatával tüntette ki.

*
Korai festményei re (1934-1954) az

École de Paris (Chagall, Braque) és
Czóbel Béla 1920 körüli stílusa nyomta
rá a bélyegét. E képek legtöbbjét a
művész utóbb megtagadta és' megsem
misítette. Azok a művek ("Petróleum
lámpás csendélet" 1937, "Virágárus
lány" 1945, "Lossonczy Tamásné port
réja" 1945, "Csendélet vázával" 1947,
"Cannes-i halász" 1947 stb.), amelyek
ebből az időszakból fennmaradtak, a
hazai "fauve"-izmus színgazdag, erő

teljes és ízes darabjai, de még csak
nem is sejtetik Bálint későbbi festői

világát.
Mai, érett előadásmódja - egy 1954

ben lezajlott nagy belső válság után
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- 1955-56-ban kezdett kiformálódni.
A művész ebben a két esztendőben

huzamosabb időt töltött Sárospatakon
és Zsennyén, s itt kezdte kimunkálni
azt a festői nyelvet, amely lírai-nosz
talgikus hangulatokat, emóciókat szó
laltat meg a magyar és szerb népmű

vészet motívumainak, szentendrei, sá
rospataki és zsennyei emlékeknek-él
ményeknek s a szürrealizmus (és rész
ben a konstruktiv irányzatok) eszkö
zeinek szuverén felhasználásával, tel
jesen egyéni összeolvasztásával.

Korábban inkább melankolikus, de
rengő tónusú (újabban azonban egyre
elevenebb, felszabadultabb koloritú) ké
pei amelyeken gyakran jelennek
meg szimbolikus értelmű lények (har
sonát fúvó angyalok, gyászba-dermedt
nőalakok, tetőgeriricen lépkedő lunáti
kus vándorlegények), - égitestek és
korpuszok, - titokzatos épületek, mél
tóságteljes oszlopsorok, málló falak,
düledező palánkok, - mágikus atmosz
férájú tárgyak és állatok (múmia, sír-

.Icövek, gyertyatartó, lófej, repülő macs
ka stb.) - átható erővel sugározzák a
művész sejtelmés álmait, különös vízi
óit, váratlan asszociációit, halálfélel
mét és életvágyát, szorongását és hu
morát, olykor drámai, olykor ironikus,
gyakran mísztíkus és míndig poétikus
érzelmeit és gondolatait.

Picasso egyik - 1926-ban írott 
levelében ez áll: "A művész értse a
módját, hogyan győzze meg a szemlé
lőt költészetének igaz voltáról ..." Bá
lint Endre érti ennek a módját . ..
Olyan chef d'oeuvre-jei, mint az "Itt

már jártam valaha", a "Felszállott a
szépségrnadár", a "Csodálatos halá
szat", a "Van Gogh éjszakája", a "Ha
lál Firenzében", a "Groteszk temetés",
a "Roueni látomás", a "Kastély Blois
ban", a "Szent Márk tér", az "Ikon",
a "Várakozók" vagy "A vasutas álma"
az újabb magyar festészet reprezenta
tív alkotásai, a jelképteremtő erő, a
szerkezeti tisztaság, a magas fokú
mesterségbeli tudás példaképei, a szín
beli és fakturális szépségek tárházai.

Hogy a - fotomontázsokat, kollá
zsokat és "objet"-kat is készítő és ki
állító - kísérletező kedvű, fáradhatat
lan szellemű mester művészetének út
ja a továbbiakban merre felé vezet,
nehéz lenne megjósolni. Maga Bálint
Endre sem oldja fel a talányt ...
Egyik legutóbbi nyilatkozatában ("Sze
szélyes jegyzetek", Fotoművészet, 1975
évi 1. szám) ezt olvassuk: "Soha nem
tudom előre - szerencsére... -, hogy
mit fogok csinálni a következő hóna
pokban. Nem jellemző rám az előre

elhatározottság és a tudatos elterve
zettség ; sokkal inkább ötleteim, indu
lataim és intuícióim mozgatnak (leg
alábbis így gondolom ...), no meg a
fantáziám ..."

A hatvanegy esztendős, pályájának,
alkotóképességének tetőpontjára érke
zett Bálint Endre .Jntuícíója" és "fan
táziája" - aligha kétséges - további
jelentős. izgalmas és szuggesztív alko
tásokkal fogja gazdagabbá tenni művé

szetűnket.

DÉVÉNYI IVAN

Bod~afa-Kri8~tus

POLvAK FERENC FAFARAGŰNAK

Pusztán termett bokornak ága
Arcod, magunkat vallja meg.
Cl5Ontszín-karod: a holdnak ága,
Eleven csillag éj-világa,
bodzavirág a két szemed.

Evégre mennénk puszta látni,
sz.éltől lengetett nád miatt?
Vagy hogy keressük dús virágát,
ernyős-virágos büszke ágát
Annak, Aki a Fán maradt.

A metszőkés a mélybe vágott,
ahol eleven ér fakad,
ahol pihen a' puszta nyája
- lehajlik rá a hold világa
ahol megleled - önmagad.

TÖTH SANDOR
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE
HORVÁTH RICHÁRDDAL

25 ÉVES A MACjYAR PAPI BÉKEMOZCjALOM

lJTJELZŰ

1906-ban született a Szolnok megyei
Besenyszög községben. Apja tanyai ta
nító volt. Egerben érettségízett, a Te
ológíai Főiskolát Zircen végezte el,
majd a Pázmány Péter (ma Eötvös
Loránd) Tudományegyetemen bölcsész
doktori címet, a budapesti Tanárképző

Főiskolán pedig tanári oklevelet szer
zett, Pályáját cisztercita szerzetesta
nárként kezdte, 19.34-től a rend Szent
Imre (ma állami József Attila) gimná
ziumában latint és magyar irodalmat
tanított. 1933-ban segédlelkész a XI.
kerületi Szent Imre plébánián, 1951
ben - mint esztergomi egyházmegyés
pap - ugyanitt plébános. Nem sokkal
ezután esztergomi kanonokká nevezik
ki. 1958 óta az V. kerületi Alkantarai
Szetit Péter (azelőtt ferences) templom
igazgatója. 1950-ben a katolikus papok
békemozgalmának egyik alapítója, kez
dettől fógva vezető egyénisége. A Ka
tolikus Szó főszerkesztője és az Eccle
sia Szövetkezet és Könyvkiadó Válla
lat igazgatója. Országgyűlésí képviselő.

1963 óta az Elnöki Tanács tagja. 1974
ben az állam és az egyház közötti jó
viszony kialakulásában és fejlődésében

kifejtett munkásságának elismeréséül a
Magyar Népköztársaság Zászlórendjé
nek I. fokozatával tüntették ki.

Még zirci teológus korában közölte
első cikkét a Vox Academica, amely
nek mondandója életprogramnak is be
illett: nem elég nekünk a múlt kultu
sza, az egyházi tradíciók féltékeny ápo
lása. Az értékek védelme természete
sen fontos, de mindennél fontosabb a
jövő megmutatása, egy tespedt, kon
zervált létből való kivezető út megta
lálása. A hogyan tovább kérdésfelveté
se. Mert ha nincs is határozott elkép
zelésünk, legalább szándékaink legye
nek önmagunkkal, legalább azt kör
vonalazzuk, mit vá1'unk vagy mit aka
runk a holnaptól. Ne a vakvilágba él
jünk, hanem az élettel, a történelem
mel szoros kapcsolatban. AKorunk
Szava a maga idejében úttörő jelentő

ségű és máig egyedülálló vallásszoci
ológiai kutatásait tette kozzé, melyek
az egyházközségek és a missziós nővé-
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rek (Farkas Edit és társnői) szociális
tevékenységét vizsgálták. Sok száz cikk
és tanulmány szerzője. Publikált a
Nemzeti Újságban, az Életben, a Ma
gyar Nemzetben, a Vigiliában. Több
vallásos tárgyú könyv írója. Hiszek cí
mű prédikáció-gyűjteménye 1959-ben,
A keresztény ember a mában 1963-ban
és a Jelenlétünk a világban című mű

ve 1968-ban jelent meg.

VALASZÚTON

- Elégedetlensége az egyház korsze
rűtlenségével, gazdasági hatalmával és
Te akciós politikai bejolyásával a ren
den belül is viszályt szított körülötte.
Nézeteinek szóban és írásban egyaránt
kifejezést adott, bírálta a rend szelle
mét és anyagi túltápláltságát, a hala
dó eszméktől való idegenkedését és el
zárkózását. Szociális buzgalom fűtötte,

a tenniakarás vágya. Segíteni próbált
a népnek, a hivő embereknek, paraszt
nak és munkásnak, akik társadalmilag
ugyanolyan elnyomottak és jogfosztot
tak voltak, mint a nem-hivők.

- Amikor a harmincas években el
ső cikkem megjelent, a prior, egy sze
gény molnár fia, ki akart rúgatni a
rendből, mert szerinte kommunista va
gyok. Meglepetésemre, a dzsentri-iva
dék apátúr, Werner Adolf védett meg,
aki nemcsak a szívére hallgatott, ha
nem értelmes, gondolkodó fő is volt.
De a felszabadulás után, amikor éles
re fordult a politikai helyzet, már nem
a személyes érzelmek határoztak. A
renden belül egyre nehezebben éltem,
megf'enyegettek, hogy felfüggesztenek
baloldali magatartásom miatt. A régi
nek és az újnak színt kellett vallania,
dönteni kellett, ki hová tartozik. A
rend hivatalos vezetése a Mindszenty
vonalat követte. Ezzel kimondták ma
guk fölött az ítéletet, pedig az előze

tes tervek alapján két gimnáziumuk
- Zircen és Pesten -, valamint a
zirci papképző megmaradt volna. 1950
tavaszán aztán annyira ellenségessé
vált a légkör, hogy el kellett hagynom
a rendet, Közvetlen előzménye az volt,
hogy Parragi György a Magyar Nem-



zetben cikksorozatot írt a francia ka
tolikusok haladó mozgalmairól, Lamen
naís-tól Ozanamig és Laoordaire-től

Suhard bíborosig, amelyre én válaszol
tam a lap hasábjain. Megpenditve egy
úttal azt a gondolatot, hogy bár a
magyar katolicizmusnak is voltak ér
demes egyéniségei, kiemelkedő képvi
selői, mozgalmat mégsem tudtak soha
kibontakoztatni, mert az intézmény
mindig elkötelezte magát az uralkodó
osztályoknak, a reakciós politikának.
Itt volna tehát az ideje, hogy megvál
tozott társadalmi viszonyok közt vég
re mi is valami hasonlót csináljunk.
Nekünk már azzal a hátránnyal sem
kell számolnunk, amivel annak idején
a franciáknak. Ott a társadalom kapi
talista szerkezete alapvetően ellentmon
dott a szociális igazságosságnak, a ka
tolikus demokraták messzelátó törek
véseinek. Nálunk, a szocialista társa
dalomban egyre inkább a közösség
igazának törvényei fognak érvényesül
ni.

Nekivágtam a világnak. Úgy jöttem
el a rendtől, hogy még csak meg se
kérdezték: van megtakarított pénzed?
Miből fogsz élni? Szó szerint az utcá
ra kerültem. Hiába mondía ki a Kó
dex, hogy kötelesek gondoskodni min
den kilépőről, kötelesek munkát és el
helyezést biztosítani. Mint annyi mást
a magyar egyházban, ezt sem vette
senki komolyan. De azt komolyan vet
ték, hogy bennünket, az együttműkö

dés híveit, az állam "arannyal etet".

~ Tulajdonképpen ez a cikk volt a
jeladás, a mozgalom megalakítására
tett első nyilvános javaslat.

- Ezt a cikket újabbak követték,
mind határozottabban megfogalmazva
egy születendő mozgalom céljait. Azon
igyekeztem, hogy az eleinte csak ösz
tönös vágyainkat, tétova elképzelésein
ket kivehető formába öntsem és ezzel
megteremtsem a kivitelezés lehetősé

gét. De történtek már előbb is próbál
kozások, folytak tapogatózásole mindkét
részről. Az államnak nem lehetett kö
zömbös, hogy a hivő tömegek mikép
pen illeszkednek be az új társadalom
ba, a józanul gondolkodó egyháziaknak
pedig nem lehetett közömbös híveik
sorsa, az egyház jövője. Suhard bíbo
ros emlékezetes körlevele, amely a ke
resztény ember társadalmi magatartá
sát. evilági szelgálatát világította meg
látnoki módon, hazánkban is sok pap
lelkiismeretét felrázta. A korán elhunyt
Bánáss László püspök a Suhard-i szel
lemet kívánta meghonosítani. 1946-os

karácsonyi üzenetében a kölcsönösség,
a kapcsolatkeresés és a tárgyalások út
ját egyengette. Hirtelen halálával a
pozitív kezdeményezéseknek részünk
ről vége szakadt. 1946 elején elkészült
egy megállapodás-tervezet, amely a
kormányzat részéről ötven évre bizto
sította volna a felekezeti iskolák 
szám szerint míntegy húsz - fenntar
tását és tankönyvvel való ellátását, né
hány, kizárólag vallásos jellegű rnoz
galom és szerv tevékenységet, Remé
nyeink azonban szertefoszlottak, ami
kor Mindszenty prímás megkötötte ma
gát: "Vagy míndenb vísszakapunk, vagy
semmit sem fogadunk el !" Ez beárnyé
kolta az .állami részről kifejezésre jut
tatott bizalmat és tárgyalókészséget.
másfelől viszont kezdetéül szolgált
azoknak az egyháziaknak egyházkor
mányzati részről történő üldözéséhez,
akik a szellemi és lelki bizonytalan
ság helyett az egyensúly és az egyház
hűség megtartását óhajtották az új vi
lágrendben. De ez keltette föl azok
nak a gyanakvását, fokozott bizalmat
lanságát is, akik a személyi kultusz
éveiben nem kívánt állampolgárt lát
tak a vallásos emberekben" a papok
ban megtűrt személyt, egyházi csen
dőrt.

Nagy késéssel, talán az utolsó pilla
natban léptünk elő mi, harmincöt pap,
majd négyszáz, hogy mentsük, ami
még menthető. Abból a csődből, amit
a Mindszenty-politika létrehozott, alig
lehetett már egyenlő partnerként ki
mozdulní, ajánlatokkal, kérésekkel elő

állni. Aláírtunk egy nyilatkozatot, mely
Iyel elköteleztük magunkat a leendő

mozgalomnak, amiről még nem tudtuk,
hogyan is valósítjuk meg. Nem voltak
kész elképzeléseink. Menet közben ala
kult és épült minden. Azt tettük, amit
tizenöt évvel később a IL vatikáni zsi
nat utólagosan igazolt. A hierarchia
gátló, majd passzív viselkedése miatt
olyan hátránnyal indultunk. hogy amit
a kezdet kezdetén szerettünk volna,
egy haladó katolikus szervezetet, amely
nek papok és világiak egyaránt a tag
jai lehetnek, arról már nemigen be
szélhettünk. A személyi kultusz egyéb
ként sem bízott feltétlenül a népben,
félt is tőle. mert az elkövetett hibák
visszatetszést szültek, hát hogyan bí
zott volna a hivő tömegekben, kűlönő

sen a történtek után!? Képviselői

minduntalan kitértek az elől, hogy a
munkánkba világiakat is belevonjunk,
mert attól a mozgalom megerősödik,

hatékonyabbá válik és nem korláto
zódik a többé-kevésbé intézményesen
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elkülönült papságra. Viszont lehetséges
maradt, hogy biztassuk a hivő embe
reket helytállásra' lelkiismereti problé
máikban is. Én akkor is megmondtam
és azóta is mondom, hogy ha a szo
cialista társadalom és az egyetemes
emberi értékek szelgálatát nem ágyaz
zuk bele a hitigazságokba. az evangé
lium tanításába, számunkra az üres
szólammá és sablonná válik, amely mö
gött nincs igazi meggyőződés.

Mi nem látszatokat akartunk, hanem
valódi értékeket. Nem tessék-lássék 10
jalitást, hanem őszinte odaadást. Azt
vallottuk, hogy az egyház nincsen sem
korhoz, sem társadalmi, gazdasági, po
litikai berendezéshez kötve. Az egyház
nak nem az a dolga, hogy ezeket meg
változtassa. Fizikai ereje sincs hozzá.
Az egyház küldetése, hogy Krisztus
üzenetét az emberiséghez közvetítse,
az emberek lelkét megszentelje, őket

üdvözítse. Minden kor emberéhez el
leüldetett. A szocializmus korának em
bereihez is. Akik igénylik, elsősorban

azokhoz. Az egyháznak tehát meg kell
találnia a helyét az új társadalmi
rendben is, a lehető legkevesebb üt
közéssel, A ,..mindent vizsgáljatok meg;
ami jó, azt tartsátok meg" - Szent
Pál-i elv alapján (I Tessz 5,21). Ugyan
akkor azt is vallottuk, hogy a hivő

embernek. egyúttal jó hazafinak is kell
lennie. Ilyen szempontból is kerülni
kell az ütközést. Ez ártana a nem
zetnek, megnehezítené az egész közös
ség fejlődését, mert a hivő emberben
zavart és feloldhatatlan konfliktust tá
masztana hitének és társadalmi szere
pének vállalása között. Egyháznak, ál
lamnak többet ér, ha előítéletek és
akadályoztatások nélkül megtalálja he
lyét az új társadalomban és annak
megbecsült, egyenrangú polgára lesz.

- A harmincöt katolikus pap által
összehívott országos értekezletet 1950.
augusztus l-én a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem aulájában tartották meg.
A mintegy négyszáz pap és szerzetes
előtt Horváth Richárd mondott előadói
beszédet. Érdemes felidéznünk ma már
történelmi példázatú megállapításait
melyeket az idő nemcsak hogy ner1~
koptatott el, hanem még jobban ki
fényesített.

- Korfordulón állunk. A múlt so
hasem tér vissza. És ehhez kell a ma
gatartásunkat is szabnunk. Meg kell
vallanunk azonban, hogy ez a felisme
rés a papság körében eleinte csak alig
néhány ember sejtelmeiben, érzéseiben
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volt meg, alakult ki míndig világosab
ban az értelmükben és végül is öntu
datuk erejében. És nem fent, barokk
paloták hűvös szobáiban, hanem lent,
inkább azok között az emberek között,
papok és hívek között, akik benne él
nek az életben, közvetlen közelből lé
legzik be ennek az életnek a benyo
másait, elsősorban a legegyszerűbb

szerzetesek és a falusi papok lelkében, '
valamint néhány igen magas kultúrá
jú katolikus értelmiségi ember, pap és
világi meggyőződésében. Nem hiányzott
közöttük a bátor sem, aki az ilyen
felfogásnak hangot próbált adni.

Az ilyeneknek a hangját azonban a
felsőbbség egészen konok és elmara
dott politikai felfogással, szerencsétle
nül, magának szinte csalhatatlanságet
követelő öntudattal - még politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális kér
désekben is -elnémította vagy leg
alábbis elnémítani törekedett. Jöttek a
letiltások, a felfüggesztéssel való fe
nyegetések, a felfüggesztések. Pedig
nekünk, papoknak és világiaknak egy
aránt, nem az elválasztó részeket és a
heves vitapontokat kell keresnünk a
másik emberrel szemben, hanem azo
kat a pontokat és azokat a dolgokat.
amelyekben egyek lehetünk és együtt
mehetünk. Mi egyszerre akarunk és
tudunk is lenni jó katolikusok és jó
állampolgárok. Jó hivő emberek és jó
hazafiak.

Új kor jött el. A szocializmus kora.
A jövő útja a szocializmus útja. És
nem volt még a történelemben a ke
reszténység számára annyira vele ro
kon, egylényegű, hozzá közel álló, új
kort nyitó eszmeáramlat, mint éppen
a szocializmus.

irtekezletünk azért jött össze, hogy
kimondja: egyházunk magatartásának
meg kell változnia Népköztársaságunk
kal szemben, hogy kijussunk abból a
zsákutcából, amelybe egyes katasztró
fapolitikát folytató egyházfők. a hala
dás elleni elfogultságukban és értet
Ienségükben, a régi rendszert vissza
kívánva - katolikus egyházunkat jut
tatták.

Az utat, amelyen elindultunk, ne
künk kell tovább törnünk. Nem sima,
nem széles és nem kitaposott ez az út.
De egyszer, a mi munkánk és verej
tékünk és vérünk árán, az lesz ...

- Ma már nem lehet kétséges sen
ki számára sem: azt, hogy egyház és
állam kapcsolata rendezett, kölcsönö
sen megértésre törekvő és optimálisan
fejlődő, mindenekelőtt Horváth Ri-



chárdnak és társainak köszönhetjük,
akik az első lépéseket meatették. Nél
külük nem tartanánk itt, nem tapasz
talhatnánk 'a normalizálódá.s újabb és
újabb bizonyítékait. Munkájuk sikerrel
járt: a hivő és nem-hivő ember szót
ért egymással, egyház és haza szétvá
laszthatatlan, a világnézetek közötti
párbeszéd megtermékenyíti az alkotó
életét.

A MOZGALOMRÓL - BIZALMASAN

- Nem tudnám ma sem szabatosan
megfogalmazni, mi hajtott akkor ben
nünket. Nem tudnám pontosan meg
magyarázni, mit miért tettünk. Halá
los merészséggel ugrottunk bele a mély
vízbe, és fogalmunk sem volt, hol fo
gunk biztonságosan partot érni. Jóval
később világosodott meg előttem, hogy
cselekedetünk karizmatikus cselekedet
nek minősül. Kegyelmi ajándéknak,
amit - függetlenül érdemes vagy ér
demtelen voltunktól - Istentől kap
tunk, mint fölismerést, sugalmat, hogy
ennek birtokában az egyház javára
fordítsuk minden erőnket. Ellenőrizhe

tetlen természetfölötti ösztönzésre vé
geztük a munkánkat.

- Eszerint a kényszerítő külső be
avatkozást, pressziót emlegető rémhí
rek alaptalan rágalmak voltak, melyek
kel a mozgalom növekvő tekintélyét
próbálta meg tépázni a reakció.

- Senkitől sem kényszerítve, sokak
tól gáncsolva, lebeszélve, és elijesztve,
és csak kevesektől bátorítva, híva és
akarva jöttünk össze. Pressziót eleinte
csak a saját lelkiismeretünk gyakorolt
ránk, miután láttuk,' merre tartanak
az események, hogy az egyház hama
rosan végveszélybe kerül és a hivő

emberek létfeltételei fokozatosan rom
lanak. Az egyházon akartunk segíteni,
nem a személyi kultusznak. Állásfog
lalásunk kezdetben is mindig tartal
mazott kritikai elemeket. Már a moz
galom útját előkészítő, első Magyar
Nemzet-beli cikkemben is felhívtam az
illetékesek figyeimét arra, hogy ebben
a nagy társadalmi átalakulásban sok
felé a szemét is megszaporodott, fel
bukkantak a képmutató korijuktúra
lovagok, akik a zavarosban halásznak.
Meg kell tisztítani tőlük az utat, tisz
tára kell söpörni a házunk táját, De
az 1950. augusztus l-én tartott referá
tumomban szintén megjegyeztem : "Per
sze, hogy hiba is van, elég. Mikor nem
volt? Máról holnapra nem lehet pa-

radicsomot csinálni a földön." Az őszin

te szó vonzotta az embereket a moz
galomhoz, a nyitott érvelés meggyőzé

sünk legfőbb erejének bizonyult. Hor
váth János professzor, irodalomtörté
nész, akinek az egyetemen kedves ta
nítványa voltam, meg is üzente, hogy
olvasta cikkemet a Magyar Nemzet
ben, a krítíkaí részek különösképpen
tetszettek neki. Csodálkozott a bátor
ságomon, De így voltak a papok is. Az
alakuló gyűlés után országszerte tar
tottunk tájékoztatókat. Felmértük, hogy
ha mozgalmunk nem ölt szervezeti
formát, előbb-utóbb felbomlik, nem
lehet összefogni. Ezért a budapesti
központ mellett rnegyénként bizottsá
gokat állítottunk fel, rendszeresen ta
lálkozókat rendeztünk. Volt, ahol alig
jöttek el, volt, ahol 40-50 ember je
lent meg. Legalább kétezer egyházival
beszélgettünk el személyesen is, külön
külön. Lassan tudatosítottuk bennük,
hogy ha azt akarjuk, hogy az egyház
tovább éljen, akkor mindnyájunknak
alkalmazkodnunk kell az új körülmé
nyekhez. Az egyháznak helye van eb
ben a társadalomban is, nem forgat
hatja visszafelé a történelem kerekét.
Közre kell működnünk a fejlődésben,

hiszen nincsen nagypolitika egyházpo
litika nélkül és fordítva: nem lehet
egyházpolitika csak anagypolitikával
összefüggésben. Nem késleltethetünk
egy világtendenciát csak azért, mert
ateista világnézetet hírdet. A hitigaz
ságok és a marxista elvi igazságok kö
zött meglévő különbségek nem befo
lyásolhatják a míndennapí életet. Ok
talanság volna semmit se tenni addig,
amíg el nem döntöttük, van-e vagy
nincs-e Isten, mert az élet közben to
vábbhalad, az életnek nem lehet aka
dálya.

- Vajon a személyi kultusz szorítá
sában történtek-e később kísérletek a
beavatkozásra?

- Ahogy terebélyesedett a mozga
lom, annál kevésbé tudtuk megszűrní,

kik azok, akik csak a· saját pécsenyé
jüket jöttek rnegsütní, kik csatlakoz
tak hozzánk karriervágyból, félelem
ből, belső bízonytalanságból, illetve ed
digi ellenséges magatartásuk bocsána
tára számítva. Bizonyos mértékű fel
hígulás mutatkozott, melyet fékező ten
denciák kísértek. Nem ismertük egy
mást eléggé. Sokkal könnyebben, si
mábban ment volna minden, ha meg
értésre törekszünk. Rákosiék a mozgal
mat is a saját ízlésüknek megfelelűen

szerétték volna irányítani s próbálták
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felhasználni. A személyi kultusz dagá
lya minket is elnyelessel fenyegetett.
Parragi György elárulta nekem, hogy
52-53-ban Rákosi a mozgalmat is,
minket is likvidálni kívánt, mert ösz
szefüggést látott Nagy Imre fellépése
és a mozgalom növekedése között, sőt

egy tömegbázis lehetőségétől félt, amely
a' Nagy-féle vonalat támogatná.

- Ezt a veszedelmet igyekezett el
hárítani a miniszterelnök-helyettesnek
hatvanadik születésnapjára küldött üd
vözlő távirat, mely őt "mint népünk
szép emberi életén és boldog jövőjén

fáradhatatlanul munkálkodó nagy taní
tót és vezetőt, mint nagy államférfiút"
köszöntötte, akinek "bölcsessége az ál
lam, és egyház ügyeinek rendezésében
is mindenkor olyan megnyugtató mó
don nyilvánult meg".

Rákosival háromszor beszéltem.
Első alkalommal valósággal elkápráz
tatott tájékozottságával. Arról tudósí
tott, hogy a világ különböző részein
hogyan áll a katolikusok ügye, mílyen
szerepet játszanak a társadalom életé
ben. A tények halmazából természete
sen más következtetéseket vont le,
mint én, és az ismeretek csoportosítá
sát is másképpen végezte el, nem a
történelmi objektívitásnak, a sokrétű

elemzésnek kedvezve. Dicsérte törek
véseinket, az indulást pozitívan érté
kelte és a mozgalom további folytatá
sára biztatott. Ö se, más vezető em
ber se adott konkrét megbízatásokat.
Egyedül azt hangsúlyozták, hogy mind
ebből az egész népnek csak haszna le
het, államnak is, egyháznak is előnye

származik. Észrevettem, hogy Rákosi
minden alkalommal jól felkészült, ál
talános műveltségéből bőven merített,
de az élet gyakorlatához felszínesen
kötődik, Nem értett az árnyalatokhoz,
az ellentmondások rendszerezéséhez,
nem hatolt le a mélyebb összefüggése
kíg, a dolgokat leegyszerűsítette majd
nem a 2 X 2 szintjélg. Mégis, az volt
a benyomásom, hogy képzett filozop
ter, aki tele van félelemmel és bizony
talausággal. 16 évet töltött börtönben,
utána a Szovietunióban élt 1945-ig, te
hát nem ismerhette a maga összetett
valóságában a magyar társadalmat.
Ahogy ott ült előttem, _mereven, ösz
szehúzott térddel, megértettem, hogy
ez az ember a Farkasok és Péter Gá
borok áldozata, akik szorongásaít, kép
zelgéseit szítiák benne, erkölcsi gátlás
talartságát táplálják. Nem sokat teke
tóriázott: nem Iatolgatta, mikor kit te
gyen félre az útjából, hogy legalább
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egy időre megszabaduljon belső rémü
letétől. Egyetlen közvetett akciójukra
emlékszem. A Veszprém megyei papok
békebizottságának alakuló gyűlésétól a
Grősz-féle összeesküvés és a főpásztor

nyilvános elítélését kívánták, a konst
rukciós perek idején, 1951 júniusában.
Rákosi rendkívül szűklátókörűen, nem
történelmi távlatokban gondolkodott. A
politikai machiavellizmus törvényei sze
rint,

- De éppen ezekben a nehéz évek
ben fogalmazódott meg a másik olda
lon, a marxisták táborában is a szö
'L'etségi politika tartós és hosszú távú
programja. A nemzeti egység gyakor
lati megvalósításának koncepciója ilyen
bonyolult korszakban kezdett körvona
lazódni a jövőben gondolkodó, a szo
cializmusért testi-lelki felelősséget vi
selő kommunistákban.

- Még rendi tanár koromban talál
koztam a XI. kerület párt.titkárnője

vel, akit Rákosiék később eltávolítot
tak a pártbizottság éléről, s ő arra bá
torított, próbáljak világi papként bá
zist teremteni a haladó papi gondol
kodásnak. Én azt feleltem, ha most
kilépnék, nem lenne többé hitelem.
1948-49-ben odáig érett a helyzet,
hogy Parragi Györgytől megtudtam, a
párt részéről is támogatják elképzele
seimet. Akkor még nekem semmiféle
kormányszintű kapcsolatom nem volt.
Nemsokára Parragi és Balogh páter
kérte, írjarn le, mit és hogyan csinál
nék. Ok ezt továbbküldték, Ezután Ré
vai József kultuszminiszter hívatott
megbeszélésre. Okos, intelligens ember
nek tűnt, nem kellett sokat magyaráz
kodnom előtte, értette a dolgát, de az
egyház és a vallás kérdései iránt va
ló érzéketlensége folytán, pusztán ide
ológusként nézte azt, ami történik, jel
lemző rá, hogy amikor a mozgalom
várható nehézségeit ecseteltem, bizo
nyos egyházi körök ellenállására és a
hívek megzavart tudatára hivatkoz
tam, értetlenül és tanácstalanul csap
ta össze a kezét: - Hogy lehetnek
ilyen süketek? Miért nem tudják fel
fogni, rniről van- szó? Ez abszurdum!

Végül Kádár János kéretett magá
hoz, aki akkor a pártközpontban má
sodtitkárként dolgozott. Az ó hangja
már igazi emberi hang volt. Nagyon
megértően bánt velem, egyetemes gon
dolkodása, humanitása és elvhű követ
kezetessége mély hatást gyakorolt rám.
Már az érdeklődése is lényeget érin
tett, mert alapvetőerr emberi vonat
kozásra reagált: Ki merek-e állni?



Vállalom-e a következményeket? Iga
zam tudatában cselekszem-e? Igen, vá
laszoltam, .különben el sem indultam
volna ezen az úton. Megígérte, hogy
segíteni fognak. És a bizalmáról biz
tosított.

Mt:RLEG

- Az 1950. augusztus l-én megtartott
országos papi értekezlet ötpontos hatá
rozatot fogadott el. Ezt egyúttal p'rog
ramnyilatkozatnak is szánták, melyben
leszögezték: ,,1. akarják az egyház és
az állam közötti SÜ1'gŐS és teljes meg
egyezést, az egyház és az állam törvé
nyeinek kölcsönös tiszteletbentartásá
val. .. 2. Kifejezik hűségüket a népi
demokrácia állama, a Magyar Népköz
társaság iránt. Mindent megtesznek,
hogy hozzájárulhassanak a magyar nép
anyagi és szellemi életszínvonalának
emelkedéséhez. Nem akarják, hogy a
katolikus Anyaszentegyházat a reakció
a maga céljaira felhasználhassa. Nem
siratják vissza a múlt szociális igaz
ságtalanságait. Előre akarnak haladni
a néppel hazafiságban, szeretetben,
munkában összeforrva. 3. Fenntartás
nélkill. támogatják a magyar nép bé
keharcát és ebből tevékenyen ki akar
ják venni a maguk részét... 4. Elíté
lik a háborús uszítást, a gyarmati és
félgyarmati népek szabadságharcának
elnyomását célzó imperialista háborús
beavatkozásokat. . . 5. Kívánatosnak
tartják, hogy a néphez hű papságot és
szerzeteseket az államhatalom teljes
erejével támogassa hivatásának teljesí
tésében, az ország újjáépítéséért, a tar
tós békéért kifejtett munkájában."

Véleménye szerint teljesítették-e ezt
a programot? Megfeleltek-e maradék
talanul a határozatnak?

- Főbb vonásaiban, lényegileg telje
sítettük. De nem maradéktalanul. Azt
hiszem, a legkevesebbet a papság és a
hivő nép szellemi színvonalának eme
léséért tettük. S ennek egyre égetőbb

hiányát érezzük. Amíg az emberek ál
talános műveltsége nő, addig vallási
műveltségük stagnál vagy csökken,
mert sokban korszerűtlen lelki és szel
lemi ismeretekkel zsúfolt, nem tart lé
pést az emberi személy kulturálódásá
nak egész folyamatával. Híveink nem
eléggé műveltek, mert papjaik sem
azok, és az emberek nem kapják meg
tőlük azt, amit keresnek, vagy nem
olyan szinten kapják meg, amilyenre
igényük van.

- Elteriedt az a nézet, hogya papi
békemozgalom mára már betöltötte
szerepét, eredeti hivatásának eleget
tett, léte mindinkább protokollárissá
válik.

- Ez részben igaz. A papi béke
mozgalom túlnyomórészt elvégezte, amit
eredetileg célul tűzött ki magának: az
állam és a püspöki kar viszonya jó,
az egyház és a kormányzat tárgyalásai
tisztességes mederben folynak, minden
ÚJ jelenség, előrelépés kölcsönös meg
beszélések témája, a magyar állam és
a Vatikán kapcsolata kielégitő, a hivő

emberek hazánkban megbecsült és
megbízható tagjai a szocíalísta társa
dalomnak. A püspökök közül már töb
ben maguk is békemozgalmí emberek
voltak, mielőtt e magas tisztségbe ke
rültek. Valóban úgy tűnik, hogy bel
földi tevékenységünk leszűkült és hi
vatalosabb jellegű lett, de ezzel pár
huzamosan megnövekedett a mozgalom
papjainak külföldi békediplomáciája,
nemzetek megértését. szolgáló munkája.

Eszembe jutnak most Kádár János
szavai, melyek egy népfront-összejöve
telen hangzottak el: Az emberek sze
retnek jól élni, szeretik a komfortot,
de szeretnek hinni is. Ezért nekünk
időnként újra és újra meg kell őket

győznünk az ígazunkról, mert a hitek
is kopnak, a meggyőződésre is rára
kódhat salak, amit onnan el kell távo
lítani. Ú gy gondolom, mi, békemozgal
miak is hasonlóképpen vagyunk, A ha
ladó szellemet szüntelenül ébreszteni,
erősíteni kell, újra és újra el kell
mondanunk, mit jelent egyház és haza
kettős kötelezettsége. Az élettel együtt
kell élnünk, segíteni. az embereknek,
hogy kérdéseikre megtalálják a he
lyes válaszokat. Fel kell világosítanunk
őket; hogy emberien élni csak erköl
csösen lehet. Örülünk annak, hogy év
ről évre sok pap utazik külföldre tu
ristaként is, meghívásra is. De nem
mindenki tudja a látottakat, hallotta
kat mérlegelve és értékelve feldolgoz
ni. A nyugati propagandakiadványok
és reakciós sajtótermékek sokakat fél
revezetnek, megtévesztenek. Ezeket a
kétes hatásokat ellensúlyoznunk kell,
érveléseit korrigálnunk és a szocializ
mus pozícióiból bírálnunk.

- Hogyan látja a papi békemozga
lom jövőjét?

- Vannak, akik a papi továbbkép
zés, a művelődés keretéül kívánják,
mások politikai és teológiai fórumot
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szeretnének belőle kialakítani. E téren
már hasznos kísérletekről is beszámol
hatunk: a Szabolcs megvelek szellemi
éhségétől, bátorságától, példaadó nyi
tottságától érdemes tanulni. A teoló
giai továbbképzést nagyon okos el
gondolásnak tartom, de ennek kivite
lezése több nehézségbe is ütközik. Egy
részt képzett előadókra volna szükség
mindenütt, akikkel mi nem rendelke
zünk, másrészt egyházi hatóságaink
könnyen felvethetik illetéktelenségünk
kérdését. Nem kisebb gond a tanfolya
mok lebonyolítása, hiszen ahhoz, hogy
ezek a tanfolyamok eredményeket hoz
zanak, könyvekre, az előadások témái
val foglalkozó teológiai munkákra is
szükség volna. Fontos teendők még a
papi utánpótlás biztosítása, a fiatalok
nevelése. Ok már ebben a nyugodt,
kiegyensúlyozott, derűs légkörben fog
hatnak hozzá hivatásuk teljesítéséhez,
amiért mi, idősebbek annyit dolgoz
tunk, aminek formálásáért annyit fá
radoztunk. Ma már a pap sokszor
partnere a helyi vezetésnek, részt ve
het az ország vagy a község ügyeiben,
eseményeiben fehér asztalnál tanács
kozhat, a saját és a hívei problémái
ról. Ez a megszeltdült, korrekt bánás
mód, emberi tisztesség, párbeszéd a kö
zösség érdekeiért annak az útnak ér
telmét jelzi, amit 1950-től máig végig
jártunk. Alakuló gyűlésünkön a meg
jelentek zöme a feloszlatott szerzetes
rendek tagjaiból tevődött össze, akik
ar'r'a számítottak, .hogy mi valamikép
pen visszaállíttatjuk majd a rendeket.
Sok-sok panasz, sirám hangzott el és
kevés politikum, mert a papokat fő

ként személyes sorsuk, egzisztenciájuk
foglalkoztatta. (Az állam annyit segí
tett, hogy plébániákhoz juttatta az em
bereinket.) Ma a politizálás, a nemzet
ügyeivel való törődés, a kiállás a szo
cializmus mellett természetes cselek
vés, mint ahogy az a hívek szolgálata,
Krisztus hirdetése, az evangelizálás.

Darvas József író, egykori vallás- és
közoktatásügyi míníszter 1950-ben azt
mondta, hogy "mi soha nem követel
tük és nem is fogjuk követelni sem a
katolikus egyház, sem más egyház
egyetlen papjától. egyetlen hívétől sem,
hogy legyen hűtlen egyházához, vallá
sos meggyőződéséhez. A Magyar Nép
köztársaság alkotmánya hazánk min
den polgára számára biztosítja a teljes
lelkiismereti szabadságot s mi a mi al
kotmányunkat, népünk alkotmányát
tiszteletben tartjuk. Azt valljuk, hogy
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a nép államához és az egyházhoz való
hűség teljesen összeférnek." A jelenle
gi, kipróbáltan jó politikának, az egész
séges közszellemnek köszönhető, hogy
Darvas József emlékezetes szavai ma
nem puszta kijelentéseknek, megnyug
tatásnak tűnnek, hanem érzékelhető

valóságoknak, bizonyított tételnek.

Hol vagyunk már attól a primitív
politikai - a papság körében eléggé
általános - felfogástól, amely a fel
szabadulást követően a rendszer bu
kását [ósolta, azt képzelte, hogy ami
itt épül, mind lelkiismeretlenül épül,
a hidak nemsokára összeomlanak, az
utak felszakadnak - addig meg "gug
golva is kíbírjuk", Hol' vagyunk már
attól, hogy a butaságot, a reakciós
hirverést, a hierarchikus tekintélyt
előbbre helyezzük a tényeknél, a tör
ténelmi tapasztalatoknál. az értelem
belátásánál. S ha még néhol akad is
olyan eset, hogy a pap behúzódik plé
bániája falai közé és nem hajlandó tu
domásul venni, ami kint, a világban
történik, ha akad is olyan pap, aki
fél az ateizmustól. a materialista vi
lágnézetű emberektől - ma már nem
ezek a jellemző példák! Ott tartunk,
hogy már nemcsak a jelen, hanem a
jövő fogadására készülünk. A holnap
felé tekintünk, amely az új emberé.
Minden tényezőnek össze kell fognia
az új ember, a szoclalista ember kine
veléséért, mert össze kell fognia, ha
igazi és maradandó eredményt akar: a
szocializmus új emberét, az erkölcsi
leg megnőtt és kiteljesedett embert,
akik kőzött vannak a mi híveink is. A
békemozgalom jövője tehát ma már
azonos az egyház jövőjével. A kettő

szétválaszthatatlan. .

- A' jövő azonban itt kezdődik, itt
szövőd~k, napjaink méhében fogan. Mi
lyen előképet őriz önmagában az egy
ház holnapjáról? Korunk eseményei és
korunk emberei miként alakíthatják,
mivé formálhat ják az új idők keresz
ténységét?

- Sok mindent a Szeritlélekre kell
bíznunk, de nekünk magunknak is el
kell végeznünk. amit csak tudunk. A
kegyelem segítségével és erőink leg
javával készítjük magunkat erre a jö
vőre. A földi, evilági dolgokban, fel
adatokon keresztül vezet az útunk az
abszolútum felé, az Isten felé, ezért
ezeket kötelesek vagyunk a leglelkiis
meretesebben segíteni, részt venni ben
nük, pozitív magatartást és munkálko-



dást kell tanúsítanunk és végeznünk
velük kapcsolatosan. Ezért jelenti a
vallás az "evilági dolgoknak is a leg
nagyobb támaszukat. Istent szeretnünk
kell, teljes elménkből, minden erőnk

ből," Istenben pedig felebarátunkat,
mint önmagunkat, és Istenben szeret
nünk kell az életet is, minden ügyei
vel és dolgaival, mert ha nem szeret
jük, máris csorbát szenved istenszere
tetünk is. Ez az istenszeretet tehát
a hivő emberben az élet legmegbízha
tóbb és legerősebb mctorja kell, hogy
legyen. Ez a hitünkben remélt, szere
tett, követett, átölelt abszolút jövő

tesz naggyá bennünket, embereket. Hi
szen a végtelent, a véghetetlent akar
juk.

Az egyház külső arcát nagyon befo
lyásolja az evilági élet, a társadalom
arca, szerkezete. Hogy milyen lesz az
egyház külső arca, erről előre prófé
tálni nagyon nehéz, vagy nem is le
het. Egy azonban biztos: személyes
döntés dolga lesz ehhez a hivő egy
séghez tartozni. Igazat adok Karl Rah
nernak, hogy nemigen lesznek nagy
kiterjedésű, szélesebb körű egységek,
népegyház nem lesz soha, de minde
nütt lesznek kisebb-nagyobb csoportok,
kisközösségek, mint mustármag, mint
kovász a társadalomban, amelyek örök
reménységet és hitet sugároznak majd
magukból. Ne feledjük, hogy a transz
cendentális érdeklődés az emberekből

kitörölhetetlen. A jólét, a civilizáció
nem elég az ember lelkének, az ani
ma naturaliter christiana vágyán sem
mi sem vehet erőt. A meggyőződések

és felfogások, hitek és nézetek plura
lizmusában, az egységre törekvő tár
sadalomban mindig lesznek emberek,
akik az abszolút jövőt, az Istent kere
sik, a hi tben nyugszanak meg és tőle

kapják meg lelkük békességét. De ép
pen e békesség szolgálatának, a re
mény növelésének erejében nem kihul
ló, hanem nagyon is egybetartó képes
ségű, hasznos tagjai lesznek az evilági
társadalomnak is.

A mai embernek új világképe van,
és sok mindenre kielégitő feleletet vár.
A csak hagyományos engedelmesség,
bizalom és ráhagyatkozás az egyház
tanítására és eddigi szerepére a törté
nelemben - hiányérzetet kelt benne.
Új viszonyok között, az új jövendőhöz

kéri a feleletet. Tisztelet adassék a
régiben is mindennek, ami időtlen,

ami maradandó, de az újnak is, ami
a jövendőt hirdeti nekünk. Ebben is
az Isten jár a történelemben.

AZ ÉLETÚT V:~Gl!;N

- Sík Sándor mondta nem sokkal a
békemozgalom megalakulása után, hogy
mind.en magyar papnak, az egész pap
ságnak osztatlanul be kellett volna
lépnie már az első percben. Horváth
R.ichárd nem kevés lelkierőt és éleslá
tást követelő kezdeményezését, úttörő

vállalkozását nagyra értékelte, olyan
ember munkájának, akinek gazdag éle
te lesz.

- Én csak lehetőség voltam és va-"
gyok. Hivő lehetőség: saját törekvése
men túl csakis az Isten kegyelme tu
dott s tud belőlem valamit csinálni.
Az igazság túlzott és kíméletlen kihe
gyezése lehet az irgalmasság megölője

is. Lehet a könyörület sírásója is. Le
het a szeretet kizárója is. Mint aho-'
gyan viszont is: a szeretet egyoldalú,
igazságtól, értelemtől, józanságtól, íté
lőképességtől elszakított hangsúlyozott
sága és gyakorlása lehet szétmállasztó
és ártó gyöngeség is, a szeretet ere
jének feláldozása is, egy ellentétes ol
dalon kihasznált és megszületett igaz
ságtalanság is. Az Isten megajándéko
zott a kegyelmével: nem fordultam
önmagam, a hitem ellen, amikor igaz
ságtalanságok, vádak értek, éppen azok
részéről, akiknek segíteni akartam,
akiktől segítséget reméltem. 1951-ben
a híveimtől. Miután a Szerit Imre plé
bániát átvettem, csaknem fél évig boj
kottáltak. Én nem akartam oda plé
bánosnak menni. Kell ugyan egyházi
beosztás, mert másként nem lehet az
egyházért dolgozni, de nem kell se
rang, se cím, se pozíció. Csak maga a
szolgálat, A gimnáziumban tanítottam
a gyerekeket: volt méltóságosok, kato
natisztek, gazdag polgárok gyerekeit.
Tudtam, nem sok jóra számíthatok,
mégis vigasztaltam magam: végtére is
keresztények. Nem akként viselkedtek.
Adáz gyűlölettel vettek körül. A ke
resztelést, temetést, esküvőt máshol vé
geztették. Azon a környéken sok száz
apáca és volt szerzetes élt, akik mér
gezték a légkört, szították a hangula
tot ellenem. Fél év múltán csitulni
kezdett a harag, lassan-lassan felol
dódtak a feszültségek, az emberek be
fogadtak. 1957-ig a lelkipásztoruk vol
tam. Kölcsönös megelégedettséggel és
rokonszenvvel váltunk el egymástól, a
híveim meg én.

Aztán az egyház támogatása hiány
zott. Az amerikai követségen Mínd
szenty prímás első dolga volt, hogy a
Szabó Imréhez eljuttatott cédulán 31
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embert exkommunikáltasson, illetőleg

megbélyegezzen. A képviselőség míatt
Máté Jánost, Beresztóczy Miklóst és
jómagamat. Egyházjogilag három éven
túl az exkommunikációt érvénytelení
teni kell, vissza kell fogadni azokat a
papokat, akikben megvan a jószándék,
akik az egyház fiainak vallják magu
kat, és addig is, amíg ez megtörténík,
gondoskodni kell tisztességes megélhe
tésükről és rendezett körülményeikről.

Ezt a két sebet viseltem magamban.
De nem vádolok senkit, nem ítélkezem
senki fölött. Megteszi azt az Isten,

~..
• , ~ I
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megteszi a történelem. Hálás vagyok
Istennek ezért a gazdag, küzdelmes,
sokaktól félreértett életért. Azért, hogy
ebben a korban élhettem.

Miért fogalmaz múlt időben? Itt
van még közöttünk.

- Tavaly már meghaltam egyszer.
i\. klinikai halálból hoztak vissza.
Kaptam még egy kis hosszabbítást.
Rossz szívvel, betegen élek. Krisztust
hívom. A találkozónkra készülök ...

HEGYI BÉLA.

Mohácsi
Regös Ferenc:

Alvó kisfiú



MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (6)
S TA R T - CÉL

(19 4.5 -197 5)

Az Úristen levele (K é zh e z k apta m 1945 á p r ilisában a sátoraljaújhel y i k órt. ázb an .)

I, ,.; V É I, A Z E ;ll n E II H E Z

Egy lap a T itok-füzc tbö l (1945. január 16. délután, Ótátrafürcd)

Pár nap múlva nyo lc hón apja lesz, ho gy id efenn vagyo k a hegyek közt 
ezen a k is b ékesz igeten , ahová megérkeztem m áj us végén - , öss ze roncsolt ide
gek kcl, bet egen . fáradtan, félelemtől f élhalo ttan . Azóta - it t élek - ha életnek
lehet nev ezni ez t a szinte állandó ügyhoz kö tött, em ber és tört én és nél küli ve
ge t álást, betegségekkel való búj ócsk áz ást, buta kö nyvek olvasását, vagy m ég bu
t ább em berekkel való időnkén ti Iecseg ést. >R osszin dul at vagy legj obb ese tben kő 

zömb őss ég körülöttem hömpölygő ár a d a t ába n fekszem itt az ágyban s igyekszem,
görcsösen igyekszem semmire sem go ndolni - csak a hó ra, az enn ival óra. az
esténkénti römipartira, vagy a l áza rn r a , az ínjekciókra : csak egészen közeli , ki
cs i k is körre vil á gíta ni amúgy is m ár eltompult agyamat, de nem, az Is tenér t
nem go ndo lkoz ni, nem gondol ni Pes tre, nem gond oln i Vili re, Erzsire, La josra ,
ne m gondoln i a kis holmimra, a lakás m eleg, sárga fényeire, a liliom os brokát
k özf üggönyre, a kandallóra s a Madon n ára. a tűz m eleg ére és Zsiga elégedett
nyújt ózkod ására . Erre ne, ne , és a szí nházra se m, Istenem - az öltözőm kül ö
n ös, fanyar szag ára, szegé ny Margit j ó lelkű, oko s, csúnya a rcá ra, a sok-sok meg-

619



hitt színes tégelyre, a vakító fényre - és a tudatra, hogy szükség van rám.
Felmegy a függöny és csend lesz odalenn, ba kinyitom a számat. S a jó, na
gyon jó fárádtságra előadás után - hazafelé a jól ismert utcákon átfutva a
taxival. Istenem, Istenem, ha még egyszer ott állhatok megint az Andrássy úton
- letérdelek és megcsókolom a köveket.

És mégis köszönöm, hálatelt szívvel, csodálkozó szemmel és mellverdeső alá
zattal köszönöm az Istennek a Hangot, ami nyolc hónap óta állandóan azt Súg
ja bennem, maradj itt. Micsoda erőfeszítések, micsoda hajszálakon múló ször
nyű szituácíók, kiutasítások, csendőrök, izgalmak, s én lihegve, sírva, könyörög
ve, mindig az utolsó pillanatban kiharcolom, hogy maradhatok. S hány lehető

sége a hazajutásnak a múltban. S az emberek, akik kórusban igyekeztek rá
beszélni, hogy otthon jobb lesz nekem, s a végén most, december elején Lajos
szegénykém milyen hittel magyarázta, hogy jobb lesz hazamennem - s énben
nem mindig szólt a Hang, maradj - és maradtam.

S mi van ma otthon? Szinte felfoghatatlan pusztulás - éhség - halál. Nem
tudom mi vár még rám, de köszönöm az Istennek minden napját a nyugalom
nak, köszönöm az ásító unalmat, köszönöm az ablakon betűző napot, a szállon
gó hópelyheket, a déli tejszínhabos tortát, a ma reggeli vérsejt-vizsgálatot. Hogy
mindezt láthatom, hogy minderre még figyelhetek, s hogy gyűjthetem még az
erőt a jövőben elkövetkező megpróbáltatások elviselésére. S köszönörn, ezerszer
köszönöm a hitemet, hogy az Isten velem van, fogja a kezemet s átvezet, igen
átvezet ezen a kifejezhetetlen borzalmon, ami ma a világ. Átvezet s talán - Ű
tudja, miért. Ö tudja, mít vár még tőlem, miért tartott meg eddig, s miért fog
talán ezután is megtartaní. Ű tudja - s ez nekem elég.

*

KOSSUTH NÉPE 1945. június 20.

"Hoztam valamit a hegyekből" - mondja a hazatért Mezei Mária

Mezei Máriával beszélgetek a kis eszpresszó egy csöndes sarkában. Jó hall
gatni mély, meleg hangját, még jobb hallgatni, amit mond. Másfél esztendeje
nem volt itthon, közben sokat szenvedett testileg, lelkileg - mint mindnyájan
-, de mindez csak a lelkében szántott mély barázdákat, mert arca nyugodt,
sima, pillantása pedig tiszta és derűsen komoly, mint azok a tengerszemek. ame
lyeknek hazájából érkezett. Nem a "híres színésznő" ül velem szemben, hanem
az ember.

- Annyi idő után nagy kerülővel hazajöttem - mondja lassan tűnődve

--, most olyan sok a mondanivalóm, hogy ez bele sem fér egy rövid beszélge-
tésbe. Nagyon kívánok egy hosszú, komoly beszélgetést, de ... nem a színházi
közönséggel, hanem a mai emberekkel. Hoztam valamit a hegyekből... sok min
denféle van a batyumban, mint mindenkinek, aki ma messziről jön, de az, amit
én hoztam, úgy érzem, hogy a kenyérnél is fontosabb.

- És mi ez, Mária? - kérdezem.
- Nehéz ezt röviden elmondani. Azaz... talán elfér egyetlen szóban is.

Hitet hoztam.
Cigarettára gyújt - csak amióta itthon van, szokott rá megint.
- Nem szeretnék nagyképűnek látszani - kezdi újra lassan, szinte haboz

va a beszédet -, de ezt el kell mondanom. Sárospatakra kerültem legutóbb
"véletlenül" - és ezt idézőjelben mondom, mert nincs véletlen -, és ebben
az ódon városkában egyszerre csak megcsapott valami egészen különös levegő.

Bevezettek a fejedelem, Rákóczi ősi kastélyába, amely erősen megsérült az ost
rom idején. Helyre kellene állítani - mondtam. Nincs rá pénzünk - felelték.
És amikor ott álltam a várudvaron, a magyar renaissance e csodálatos díszleté
ben, átvilIámlott rajtam valami. Nem mondtam ki, de ők kitalálták maguktól.
Megkértek, lépjek fel itt, a várudvaron, kis szabadtéri műkedvelő előadás ke
retében, és a jövedelem legyen a vár restaurálásí alapjáé.

így is lesz a napokban, talán már holnap visszautazom Sárospatakra, és
július 7-én ott bontom ki azt a bizonyos batyut, amelynek tartaimát aztán nem
sokára a budapestieknek szeretném szétosztogatni. És ki tudja: ez a sárospataki
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előadás talán - egy szerény magocska lesz, melyből idővel valami nagy és
szép dolog nőhet ki: az igazi "magyar Salzburg": Ősztől kezdve pedig színházat
szeretnék. játszani. Igazi színházat, ha szabad így kifejeznem magam: vigasz-
taló színházat. .

Elkísérem a villamoshoz, mely haza viszi. Haza? Szállására egy baráti csa
ládhoz, mert budai otthona elpusztult.

- Nem törődöm azzal, amit elvesztettem mondja könnyed kézlegyintés-
sei - sokkal több az amit megtaláltam. A lelki békességem ... Gazdagabb va
gyok, mint valaha.

Fóthy János

*

P ATAKI HANGOK (Kézzel festett plakátrészlet)

Műsoros est a sárospataki Rákóczi vár udvarán.

1945 augusztus?

Közreműködik:

MEZEI MARIA

HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL

(csöndes beszélgetés)

Kedves hallgatóim!

Először is azt szeretném elmesélni, miképpen is történt, hogy én azután a
kétévi hallgatás után nem Pesten, hanem itt Sárospatakon szólalok meg elő

ször. Mint minden lényeges dolog az életben, ez is csak egy úgynevezett "vé
letlenen" múlt. Azon, hogy az autó, ami a Tátrából hazafelé való vergődésern

utolsó állomásáról, Kassáról elhozott, nem volt hajlandó sehová máshová, csak
Sátoraljaújhelyre jönni. Hetekig feküdtem az újhelyi kórházban betegen és ér
tetlenül, mert nem értettem, hogy ugyan mí célja lehet a sorsnak azzal, hogy
idáig szépen elhozott, s innen valahogy semmiképpen sem akar tovább engedni.

Amikor egyszer csak megszólalt bennem egy kis hang - ez mindíg segítsé
gemre jön, ha már végképpen nem tudom, merre is menjek a sűrű és félel
metes rengetegben, ami a világ - megszélalt a kis hang: menj át Patakra ... va
lami szép, valami jó vár ott rád ...

Sohasem voltam azelőtt Sárospatakon, s mikor leszálltam a kis vonatról s
aparkon . át a Teológia elé értem, egyszerre átfutott rajtam valami boldog meg
nyugvás: igen, ide és csak ide kellett jönnöm, ebbe a csöndes kis városba, ahol
van valami a levegőben és van valami az emberek szemében. Valami, ami után
futottam egész életemben, valami, amit sok-sok kín után végre megtaláltam
ott fenn a hegyekben, s amit most egy kis batyuba kötve hazahoztam azért,
hogy szétosszam. S én valahogy úgy érzem, hogy ha itt Patakon, ezek között a
csodálatos öreg kövek között bontom ki először a kis batyumat s szedegetem
elő kis ajándékaimat, ha itt fújhatom le róluk az úti port s itt füröszthetern
meg őket a csillagok s a pataki lelkek fényében - talán - tényleg világítani
kezdenek. S ha csak egy gyufaszálnyi világossággal hozzá tudok járulni ahhoz,
hogy oszoljon valamit körülöttünk a sötétség - úgy érzem nem éltem végig
hiába ezt a nehéz két évet - talán nem éltem végig hiába az egész életemet.

Igen, én hoztam valamit a hegyekből. Hazahoztam a hitemet, mint egy jó
szagú meleg kenyeret, s most szeretném - úgy, de úgy szeretném széjjelosz
tani '"

. .. Az esö eleredt - összefolyt lassan eleredő könnyeimmel, s elmosta az
Almot ...
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EGY FUTALEMBER LEVELÉBŐL

(SórolJpofak, 1946. ou.gUlJ:»tUlJ 29.)

Kedves Művésznő!

Ne vegye észre, hogy ki ír most Önnek ... Önhőz túlságosan igazságtalan volt
ez a mai este. Mert hol az eső esett, hol a közönség rombolta le az Ön magas
ba vágyó építgetéseit; Ön szemben ült a fénnyel és nem látott a nézőterre. Ön
nem is kifelé élt, hanem befelé, és hiányzott a "külső" dolgok menedzsere. Most
pótolom Önnek a "külső" dolgok élményeit ...

A nyitány után Ön belecsuklott a székbe, mint egy fáradt vándor, hogy me
séljen a művész nagyéletű lelkéből. Arca smink nélküli, szeme, mint a többi
emberé. így is illett ez ...

A Notre Dame templomának hangulata Zuhogott rám, a fekete-fehér szín
ből a mélységes dolgok komolysága, és a fenség, a diszkrét ragyogás. Ehhez a
templomos hangulathoz vagy temetés, vagy házasság, vagy orgonabúgás, vagy
monstre zenekar uralma kellett volna, hogy kötelezze a lelkeket az áhítatra.
És ebből az áhítatból' éledve lehetett volna az Istenről, a szeretetről, a Mezeí
féle hang búgásával beszélni. A nép lelkein a plakát és filmemlékeken csöröm
pölve tört össze az Isten és szeretet, és illetlen röhögés és zaj maradt a visszhang.
Ez az arany és a vér bosszúja. Nem lehet felcserélni az aranyat, amiért érde
mes volt 20 éven át félrenevelni a népet - szeretetre, és nem lehet a hiába
való vérontást egy táncra hívott estén az Isten kifürkészhetetlen út jaival meg
magyarázni. Ezt Ön is érezte. Mert utána jött a cigányos nóta... És láttam tap
sokat. Láttam két kinyújtott kezet tapsolni, amely akarásaival és vágyaival fel
nyúlt a színpadra és bőbeszédűert ezt tapsolta: bravó Mária, ez igen, nem az
előbbi, az túlzottan mély, vágyaltató. keserű íz, életíz, mag és velő ...

Azután a zuhogó eső ...
Én vállamra vett kabáttal elsétáltam a -táncba fejest ugró emberek mellett

haza. Lassan, csöndben, hogy meg ne sértsem Önt ...
Szerencsés utat kívánok a Magyar Salzburg feltámasztásához.

'"
VÁLASZ

(1975. JúniulJ 16. BudokelJ:»i)

Nem kapkodom el a dolgokat - levelére, látja, 30 év után válaszolok, s
igyekszem rövid lenni, mert az idő s az erő is fogytán van.

Köszönöm okos, szép írását. Komoly vigaszt jelentett akkor, s mint később

kiderült - komoly eligazítást. Nem sokkal levele vétele után visszatértem ki
jelölt pályámra - a színházba, s a magyar Salzburg-álom a Titokfiókba került.
A "várúrnő" átköltözött a fényben fürdő budai Lóczy Lajos utcai villalakásba.
Haját újra vörösre, arcát tarkára festette, s a műfaj szabályai szerint újra ját
szani kezdett. Scribe "Egy pohár víz"-ének Hercegnőjét újra százszor végigunat
kozta (gyerekdarab). Szomory Dezső "Takáts Alice"-át túl sok véráldozattal száz
szor celebrálta. S talán Molnár Ferenc "Császár" círnű gyenge darabjának ősbe

mutatójára készültem éppen 1946 tavaszán, <mikor a Vadrózsa utcában egy ma
gas, sovány, fekete hajú, égő szemű fiatalember - sötétbársony hangon sze
líden megszólított:

- Alljon meg, kedves Mária! Apáink Kecskeméten gyermekkori [óbarátok,
iskolatársak voltak. ML szomszédok vagyunk - nem lehetnénk mi is barátok?
A Pasaréti református egyházközség papja vagyok. Nem láttam még a temp
Ioniban ...

Abban a percben Maga jutott eszembe, - mert érdekember vagyok -, s a
Titokfiókban az Alom kiabálni kezdett:

- Ott orgona szól és áhítat vár, vigyél oda!
így találkoztam "véletlenül" Dr. Joó Sándorral, s így kerültem 1946 Pün

kösdjén a Pasaréti templom Úrasztala elé.
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Sándor a testvérem lett, vezetőm, a legjobb barátom. Családja - a családom.
Csodálatos gyermek-gyümölcsöket termő társa a drága Molly nem lehet árvább,
mínt én vagyok, mióta 1970 egy forró nyári napján Sándor búcsú nélkül, hir
telen, egy· balatonfüredi villa szerény szebájában örökre elut.azott.

Én meg az Út szélén heverek, de az útravaló jókívánságot szívből köszönöm
~ volt foganatja. Sokat és jól futottam. A magyar Salzburg-álom már itt is,
ott is épül, és egyre szépül. Nélkülem? Hát aztán! Almodni kötelesség - az utá
nunk lépő fiatalok abba kapaszkodnak. Segíteni a megvalósulást - az is köte
lesség. S hogy én öt esztendő óta mennyországi cellárnba zárva még fekve is
futok, lehet bolond dolog - de törvény: míg élünk dolgozunk.

Örülnék, ha ez a pár sor még az Úton érné magát, hiszen akkor ma sem
harcolok hiába.

Szeretettel köszönöm a segítségét

HOZTAM VALAMrr A HEGYEKBŐL

Elhanglillott a pasoréti református templomban
1946. Júnills lG.én"

Mezei Máría

Megrendítően szép és felejthetetlen pillanat ez számomra, amikor most idelé
pek az Úrasztala elé. Színésznő vagyok, sok-sok szerep van mögöttern, s most
mégis elszorult szívvel, akadó lélegzettel állok itt, mert először történik meg
velem, hogy nem színházban, a mások élményeit és szavait közvetítem, ami tu
lajdonképpen egy színésznő feladata, hanem az Isten házában, a saját élményei
met, a saját szavaimrnal próbálom átadni Önöknek. Bocsássák meg nekem ezt
a merészséget és engedjék meg.. hogy belekezdjek ebbe a csendes beszélgetés
be, amit úgy kívánok, mint soha semmit még egész színész-életemben.

Legelőször is kérni szerétnék Önöktől valamit. Én azt kérem, ha lehet, ves
senek le most magukról minden cinizmust és gőgöt s hallgassák meg az én
szerény dadogásomat - szeretettel. Mert én most őszintén szerétnék beszélni,
olyan őszintén, ahogy talán még életemben nem beszéltem, olyan őszintén, mint
ahogy a füvek és a fák, a hegyek és a madarak beszélnek, akik között közel
két évig éltem. Ez a két esztendő volt azt hiszem mindnyájunk életében a leg
nehezebb, a legsötétebb élményekkel telezsúfolt idő. Mindnyájan hoztunk valamit
magunkkal ebből a pokoli két esztendőből, valami végleges tapasztalást, ami
irányítja azóta is az életünket. Én is hoztam. Én azt, hogy itt állok és élek olyan
nagyon nagy ajándéknak érzem, amit nem fogadhatok el viszonzás nélkül, s ami
1\01' most Önökkel beszélgetni kívánok, amikor verset mondok vagy énekelek,
amikor színházat játszom, vagy egy gyereket megsimogatok, úgy érzem, nem
teszek egyebet, mint törlesztek- törlesztem az adósságom, amivel tartozom an
nak a Valakinek, aki az életemmel újból megajándékozott. S én úgy gondolom,
s ezért ne haragudjanak rám, hogy mindnyájunknak valahogy így kellene fel
fogni az ezutáni életünket: ajándéknak, amiért hála jár és viszonzás. Meggyő

ződésem, hogy ez a végső értelme ennek a különben olyan nagyon értelmetlen
nek látszó háborúnak.

Igen, én hoztam valamit a hegyekből ... Hazahoztam a hitemet, mint egy
nagy, jószagú, meleg kenyeret, most szeretném, úgy, de úgy szeretném széjjel
osztani. A hitemet, hogy érdemes élni, de érdemes meghalni is, mert csodálatos
törvények igazítják mindnyájunk lépéseit s a halál nem pont az életünk mon
datának végén, legfeljebb pontosvessző, ami után úiabb mondat következik.

Elhoztam a meggyőződésemet. hogy van egy nagyon nagy törvény, ami így
szól: semmi, ami történik Veled, benned vagy körülötted, nem véletlen, hanem
minden tetted és gondolatod megteremti a következményét s ezért bármi jó
vagy rossz ér az életben, annak előidézője Te és csakis Te vagy. S ha értetle
nül állsz szemben valami történéssel, valami méltatlansággal, szenvedéssel vagy
magával a halállal - légy -meggyőződva róla, hogy feltétlenül megérdemelted.
mert okozóját, a Törvényellenes tettet, Te követted el még akkor is, ha most
már nem emlékszel rá.

"Kiadta a refonnátus egyház ugyanebben az évben. Később megjelent Torontóban, 1968-ban.
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És elhoztam a legnagyobb törvényt, a törvények királyát, amiben minden
tenne van, ami mindent betölt és mindent éltet, ami mindennek a megoldása,
célja és értelme - elhoztam a Szeretetet. Itt lakik bennem, Benned, mindnyá
junkban. A füvekben és a fákban, a virágok illatában és a kutyád szemében, a
Icavicsokban és a hegyekben, a csillagokban és a méhekben, a búzádra hulló
esőben és a gyermekedre hulló könnyben, az igazi dalban, az igazi csókban,
mindenben, ami van, amit látsz és amit csak sejtesz. mindenben a szeretet él
- mert a szeretet az Isten.

Szinte látom most egyesek arcán a gúnyos és fölényes mosolyt. Szegény te
remtés - gondolják -, mílyen naivamegszállott hitével. Látom a másik meg
ránduló vállát, amint lerázza magáról a képtelennek és számára szinte már ne
vetségesnek hangzó elavult szót: Istent. Látom a harmadik ökölbe szoruló kezét,
haragosan ránduló száját, amint fenyegetően dünnyögi : Istent marnek emleget
ni nekem, nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát
hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli sok szenvedést és halált? De lá
tom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot is, akik a saját lel
kük halkan éneklő hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a szót:
Isten. Látom mind a négyfajta embert: a Gőgösöket, a Bosszúállókat, a Kétel
kedőket és a Hívőket. Jól látom őket, mert vándoriásom alatt sokszor találkez
tam mindegyikükkel. Akkor hallgattam, kérdeztem, figyeltem őket, rnost meg
próbálok felelni nekik.

Mondd, Te szegény, gőgös ember, miért rángatod vállad? Mire vagy olyan
gőgös, mondd? Az erődre talán? Hát nem láttad, hogy fosztja le az éhség csont
jaidról a jól ápolt és agyontornáztatott izmokat ? Nem láttad, hogy mállik 'szét
imádott tested, a Gyűlölet által gyártott fegyverek egyetlen kis szilánkjától ?
Nem láttad, hogy dőltek össze palotáid, villáid, gyáraid. hidaid, nagyszerű erőid

minden produkturna? A gyűlölet szórta a bombát, s a sok büszke emberi alko
tás összeomlott, mint a kártyavár. Nem merült fel benned egy pillanatra sem
a kétely, hogy talán ... talán nem volt jó az alap, amire építettünk eddig? Mert
nézz csak szét a romokon, pesti embertársam - nem furcsa az, nézd csak -,
hogya templomtornyok mind-mind milyen egyenesen állnak? Mint összetett,
imádkozó kezek nyúlnak fel a romok közül az égre ... Mosolyogsz? Nem hi
szel a jeleknek? Kár - nagy kár, mert csak a Jelek és Csodák vezethetnek már
ki bennünket abból a sötét és félelmetes rengetegből, ahová az emberi értelem
bevezetett s ottfelejtett minket.

Vagy a vagyonodra vagy gőgös, te szegény vállvonogató ? Hát van még va
gyonod? Vagy ha már nincs, gondolod, hogy ha újra összespekulálod, összefé
ketézed, összeházasodod, összeirigykeded, - gondolod, hogy most majd meg fo
god tudni tartani? Nem, és ezerszer is nem! Ez az egyik legnagyobb értelme
ennek az egész elmúlt szörnyűségnek, hogy ráébredjünk végre: csak az marad
meg az anyagi javakból, amiért becsületes és jószándékú munkával mi magunk
megdolgoztunk. A többit elviszik, szétszórják, felégetik megint. Nem fontos ki
csoda, nem fontos milyen jogcímen és milyen jelszó védelme alatt. A jelszavak
és emberi szándékok mögött az isteni szándék rejtőzik és könyörtelenűl csak
annyit hagy meg mindenkinek, amennyi valóságosan jár neki és amennyire
valóságosan szüksége van ahhoz, hogy az Úton tovább tudjon menni. És vigyázz,
ember, minél kevesebb az úti csomagod. annál közelebb vagy a Célhoz, s aki
mindenét és mindenkijét elvesztette, az nagyon figyeljen, áhítatosan figyeljen,
mert ahhoz már nagyon közel van a Cél: ahhoz már nagyon közel hajolt az
Isten.

Te Gőgös, még mindig hozzád szólok. Hozzád, aki nagyhatalmú, tekintélyű,

magas rangú hivatalnok voltál. Te voltál az, aki felvetett fejjel büszkén vitted
feketére festett bajuszodat s csak minden tizedik köszöntést fogadtad kegyes bic
centéssel. Emlékszel-e rám? Mert én nagyon jól emlékszem rád. Ott ültél szem
ben velem a teherautón, ami vitt bennünket az Ismeretlen felé - akkor úgy
éreztük, a halál felé. Emlékszem alázatos tekintetedre, a szemed sarkán ki
buggyanó könnyre, amivel elhagyott gyermekeidet sirattad. Gyűrött arcodra,
kopott bajuszodra. amiről úgy kopott le a festék, mint lényedről a hazugság.
O, hogy megezerettelek akkor, te szegény-szegény Gőgös - ott, azon az úton
kezdtél ember lenni végre. Én azon az úton, az ismeretlen felé vezető úton ta
lálkoztam az Istennel, s visszajöttem vele, általa és érte. Téged otthagytalak egy

624



ablakban, riadt szemekkel s alig pislogó reménnyel. De hiszem és remélem,
hogy te is megtalálod az utad értelmét s akkor visszajössz közénk - őszen és
őszintén - igazi emberként.

S most hozzátok szólok, öklöt rázó szegény bosszúállók. Ti vagytok mínd
nyájunk közül a legsajnálatraméltóbbak, mert a tiétek a legnehezebb szerep.
Mosn rátok gondolok, akiknek valóban volna miért bosszút állni. Rád, te sárga
arcú, fáradt tekintetű Kapitány, akinek mindenkijét megölték egy [elsző nevé
ben, s aki most azzal próbálod vigasztalni magad, hogy te kínzol másokat. Meg
értelek, de végtelenűl sajnállak. Sajnáltalak már akkor is, míkor gúnyos rno
sollyal figyelted tántorgásomat a hajnali országúton, ahogy a többi szerencsétlen
között, kínlódva cipeltem a batyumát s még nagyobb kínnal cipeltem magam
ban az értetlenséget, hogy míért, míért kell nekem, éppen nekem itt vánszo
regni ? Mert akkor még ne~ értettem át az igazi tartalmát annak az unalomig
ismert bibliai mondatnak, hogy "az Isten útjai kifürkészhetetlenek". Akkor lá
zadtam, vergődtem, kínlódtam s homályos szemekkel láttalak csak, Kapitány,
de haragudni akkor sem tudtam rád, amikor - megtaszítottál. Szereped olyan
nehéz lehet, s milyen boldogtalanná tehet téged. Látod, tőlem lassan vett el a
jó Isten mindenkit, akiket szerettem, de amíg meg nem bocsátottam Neki és a
világnak, azt, hogy egyedül maradtam - addig míndig szomorú, sápadt és bol
dogtalan voltam -, hasonlítottam egy kicsit hozzád, Kapitány.

És Te, Te ferde mosolyú, sunvin pislogó, szerencsétlen, hamis fogú, cseh
nyelvű szabó, akivel soha még szót sem váltottam. mondd, ki öntötte beléd azt
a mérhetetlen és fékezhetetlen gyűlöletet irántunk, magyárok iránt, hogy engem,
akit nem is ismertél, meg akartál öletni csak azért, mert magyar vagyok? Le
het - mondd, lehet -, hogy mi magunk,magyarok? Félek, nagyon félek, hogy
igen. Talán az apáink vagy az ükapáink voltak igaztalanok, értetlenek, szeretet
nélkül valók a te őseiddel, s most termi meg az a régi rossz mag nekünk, ké
sői -utódoknak a gyűlölet gyümölcsét. - Jaj, mennyi szeretet és mennyi türe
lem kellene, hogy kíengesztelhessük azt a sok-sok megsértett lelkű, elcsorbított
mosolyú cseh és más nyeívű szabot! - Mennyi? Pontosan annyi, amennyi gyű

löletet adnak ők nekünk. Mert ez törvény: sötétséget csak a világosság, gyűlö

letet csak a szeretet oszlathatja el.
S most nektek üzenele furcsa, hangoskodó, kicsi, . úgynevezett "emberbarát"

családok. Nektek, akik alig vesztettetek valamit. Megvagytok míndnyáian, meg
van a házatok, a bútorotok, megvan a munkátok és a bundátok, de a hiányzó
zöld sál míatt keservesen siránkoztok s a hiányzó zöld sál nevében kértek el,
amit lehet a hozzátok, "emberbarátokhoz" menekülő vándortól. Ti, akiknek a
gyermeke sápadtan és gúnyosan mosolyog - ti vigyázzatok! Mert az Isten sze
retet, igen - de könyörtelen szeretet, aki előbb csak a zöld sálat veszi el tő

led, de ha ez nem elég neked, elveszi a bundát, a bútort, a házat; letörli a
gyermeked gúnyos mosolyát és semmilyent sem fest helyette, téged pedig addig
őröl, amíg ki nem saitolja belőled egy kis cseppjét a szeretetnek. De addig,
addig nehéz lesz az út. Ezért üzenem hát, hogy vigyázzatok! Ne sirassátok a
zöld sálat, hanem ha van még egy piros, adjátok oda annak, akinek semmi
lyen sincs. Talán - talán akkor előkerül egyszer még a zöld is.

S most te figyelj egy kicsit, Te Kételkedő. Te, aki már' nem érzed jól ma
gad a világban. Te, aki nyugtalan vagy, ingerült, rosszkedvű, mert állandóan
hiányzik neked valami. Te, aki kábulttá iszod, dohányzod, csókolod, dolgozad
magad, csak hogy elhallgattasd a Hangot, ami kiabál benned a megnevezhetet
len, megfoghatatlan, elérhetetlen Valami után, amit nem találsz meg se borban,
se dohányban. se csókban, de - nem találsz meg a görcsös, lihegő munkában
sem. Te, aki már sejted, hegy tulajdonképpen Istent keresed, de Tamás-lelked
jelt kíván és csodát követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te - aki én is voltam
valaha --, figyelj ide! Tudod-e, mí a csoda? A Csoda az, hogy élünk. Hiszem
és vallom, hogy külön-külön mindannyíunknak, akik életben maradtunk, sze
mély szerint fogta az Isten a kezünket, hogy megmentsen bennünket - s ő

tudja, hogy miért! Mert Ö volt az, aki idejében elvezetett engem Pestről. Ö
volt az, aki betegséget adott nekem, hogy még ha akarnék se tudjak visszatér
ni. O volt az, aki felfogta körülöttem a sivító golyókat, mikor az emberi kö
zörnbösségtől kergetve egyedül és kétségbeesetten futottam az erdőn. O volt az,
aki a kellő pillanatban eltörte a lábam, s ezzel kéthónapi menedéket adott a
csendőrös hazatoloncolás elől. O volt az, aki elaltatott egy éjszakán, amikor mín-
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denki reszketve várta a halált hozó robbanást. És O volt az, igen Ö volt az,
aki messze, künn Lengyelországban egy kicsi ház lépcsőjén várt rám... ahová
egy szál ruhában, minden reményt és minden segítő szeretetet, messze magam
mögött hagyva, hihetetlen és halált jelentő váddal terhelve, roskadó lábbal és
összeroskadt hittel egy fúrcsa fényű havas délután beleptem. Ott állt a lépcsőn

- idegen egyenruhában -, rámnézett hosszan s csodálkozó hangon magyarul
megszólalt: "Hogy kerül' maga ide, M. M.?" Oh ne, most ne mondjátok azt,
hogy "érdekes véletlen". Ez nem "érdekes" és nem "véletlen". Ez a Csoda volt.
Mert nem csodálatos-e az, hogy azt a teherautót máshová küldték, s mégis "vé
letlenül" éppen ennél a kis háznál állt meg? Nem csodálatos-e, hogy éppen
az a pesti zsidófiú állt ott a lépcsőn, aki ismert s tudott minden úgynevezett
"jót" rólam, jobban emlékezett minden emberséges kis cselekedetemre, mint én
magam. Nem csodálatos-e elgondolni, hogy ha nem éppen ez a fiú áll ott, ak
kor én ma nem állhatnék itt, mert néhány kilométerre a front mögött, irtóza
tos távolságban minden igazoló lehetőségtől az olyan váddal terhelteket, mint
amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni.

Nem, ez nem "érdekes véletlen", ez igenis a térdre kényszerítő, égzengéses
Csoda volt, amire vártam, amiért kínlódtaln egész életemben, ami feloldott min
den kételyt és bizonytalanságet bennem. A Csoda, ami véglegesen és megmásít
hatatlanul rávezetett az Útra, amin mennem kell. A Csoda, ami világít bennem
és világít előttem, hogy soha-soha többé el ne tévedhessek. - Hogy mi volt
az ára, nem fontos, ha százszor ennyi lett volna, mind kevés lett volna. És kö
szönök minden gonoszságot, minden ridegségét, minden megalázást, minden ész
szel fel nem fogható rosszakaratot, mert mínderre szükségem volt, hogy elke
rülhessek a lengyelországi kis ház lépcsőjére s ott szemtől szembe állhassak a
könyörülő Istennel.

És ez a csoda nemcsak velem történt meg. Megtörtént veled is, te Kétel
kedő, megtörtént mindnyájatokkal, Gőgösek, Bosszúállók és Hivők, hiszen más
ként nem ülhetnétek itt! Nézz magadba, Ember s nézz vissza az elmúlt eszten
dőkre. Lehetetlen, hogy olyan érzéketlen, olyan elvakult, eltompult légy, hogy
ne lásd meg a te személyes életmentő csodádat. Meg vagyok róla győződve,

hogy nem egy, de tíz úgynevezett "véletlent" találsz, ami ha nincs - ma már
te nem vagy.

Nézz magadba s azután nézz az égre és halkan, csendesen mondd ki a szót:
Köszönöm. - S a pillanatban, mikor ezt kimondtad, megtelsz hittel, megtelsz
örömmel, megtelsz hálával, megtelsz erővel, megtelsz szeretettel: betelsz az Is
tennel.

Oh igen, hiszem és vallom, hogy ez a végső értelme ennek az elmúlt idő

nek: megélni a nagy csodát - életben maradni, 11 csodán keresztül megtalálni
Istent, aki maga a szeretet, betelni Istennel, tehát betelni szeretettel, a szere
tet segítségével rálépni az Útra, a szeretet útjára s elvégezni a Feladatot, azaz
leélni a szeretet nevében. Igen, ki merem mondani: Isten országa soha olyan
közel nem volt hozzánk, mint éppen most. Isten országa, ami bennünk van s
<Imi egyértelmű az új ember, a szeretettel teljes ember megszületésével, Most,
igen, most, amikor úgy érzed és úgy látod, hogy eltűnt a szerétet a földről,

mert eltűnt mellőlünk a sok szeretetforrás és szeretet-mankó. Eltűnt az anyánk,
az apánk, a gyermekünk, eltűnt a szerelrnünk, eltűnt a- barátunk s árván és
önzően sírunk a szeretet után. Tudod-e, mi az értelme ennek a nagy árvaság
nak? Éhessé tett, szomiassá tett bennünket az Isten a szeretetre, azért vett el
körülöttünk minden szeretetforrást, hogy szomjas kínunkban próbáljunk meg
végre önmagunkban kutatni utána. S ekkor ébredünk rá a legnagyobb Titokra,
hogya Szeretet, mint mag a földben, bennünk alszik, de csak akkor éled és
csak akkor éltet, ha önzetlenül továbbadjuk másnak. Mert az önző, befelé irá
nyuló szeretet az önszeretet, nemcsak kifelé pusztít, pusztít befelé is - elpusz
tít végül Téged is. De az önzetlen, kifelé irányuló szeretet - a felebaráti sze
retet, épít és éltet másokat s magadat egyaránt. Ezt az országot elpusztították,
az egyéni, osztályi, faji, nemzeti önszeretet nevében. Újjáépíteni, a magunk
és mindenki számára egészséges, boldog országgá újjáteremteni csakis az ön
zetlen, mindenkire kiterjedő felebaráti szeretet nevében lehet! Az Isten nevé
ben lehet - mert az Isten: szeretet s bennünk, magunkban a szeretet az az
isteni mag, ami a mi létünk legbensőbb lényege, s az emberi élet értelme nem
lehet más, mind felfedezni ezt a magot, táplálni, öntözni -, hogy felnövekedve
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betöltse egész valónkat s ilyen módon beleolvadjunk az isteni szeretet egészébe,
belesimuljunk a világ harmóniájába. S tudod-e, mi ez az állapot, kedves ember
társam? Ez az amit úgy hívunk: boldogság - teljesség -, ez az üdvösség.

Boldog akarsz lenni? Először is kezd el Te magadat újjáteremteni. Lépés
ről lépésre haladj befelé magadban s tégláról téglára bontsd le magadban az
önzés falát. '

Legelőször is tanuld meg a lemondást, - ha még ez az elmúlt szörnyü há
ború-iskola meg nem tanított volna rá. Mert, hogy iskola volt, azt ugye mind
nyájan tudjuk. Félelmetes szigorú iskolában ül az egész emberiség, ahol a fő

tantárgy a szeretet, s ahol könyörtelenül le kell vízsgáznía mindenkinek, ha
felsőbb osztályba akar lépni - ha boldogabb, teljesebb, emberhez méltóbb éle
tet akar ezután élni.

Tehát: lemondani. De nem fogcsikorgatva, átkozódva, hanem jókedvűen, mo
solyogva, - önként lemondani. Először csak kevésről. később mindig többről,

s mikor megtanulsz önként, [ószántodból mindenről lemondani, akkor, de csakis
akkor megkapsz újra mindent..

Mert a szeretet első törvénye így szól: il szeretetet adni kell, csak akkor
kaphatjuk. S minél többet adsz belőle, annál több lesz, Neked, magadnak belőle.

Mert az önzetlen szeretet kimeríthetetlen forrásból táplálkozik: a világot él
tető, mozgató, fenntartó isteni szeretetből, s mikor adsz valamit - pénzt, ru
hát, munkát, mosolyt vagy akárcsak egy simogatást -, akkor láthatatlan suga
rak kapcsolnak össze ezzel a legfőbb forrással, s Te csak mint közvetítő. össze
kötő vezeték felfogod és továbbadod az "életnek vizét", ami soha el nem apad
- amiről Krisztus beszélt, s ami a szeretet.

Hihetetlen, elképzelhetetlen erő az önzetlen szeretet. Csak megmozdul ben
ned s márís megváltozik körülötted a levegő. Megváltozol elsősorban Te ma
gad. Letörli arcodról a keserű vonást, kisimítja szemed alól a ráncokat, bele
lop a szemedbe valami furcsa derűt, amitől fényleni kezd az arcod is - fény
leni kezd az egész lényed is. Újraépíti egész testedet - valóságosan új em
bert épít belőled. Jó etvágyat ad és nyugodt álmot. Igazi békét ad és igazi örö
met. Úgy nevetni és úgy nevettetni senki "sem tud, mint akiben felébredt a sze
retet. Mert az igazi színház is tulajdonképpen szeretetadás : vigasztalás és örö
met okozás.

S tudod-e, hogy az élő szeretet megváltoztatja körülötted az embereket is.
Mert az is a szeretet törvénye: akinek egyszer szeretetet adtál, az előbb vagy
utóbb kénytelen azt továbbadni - de vigyázz -, nem Neked adja vissza, ha
nem valaki másnak. Hiszen éppen ez a szép, hogy egy kevés élő szeretet vég
telen láncolatát indítja el a szeretet átadásának, és egyszer valahonnan, vala
kitől - amikor a legnagyobb szükséged van rá - megnövekedett formában
szépen visszakerül hozzád.

Ugye, ti fénylőszemű hívők, ti akikben már megszületett a szeretet, ugye,
ti tudjátok, hogy ez az igazság?

Oh te kedves-édes Hermann Boriska, kicsi parasztasszony, ágyszomszédom
a kassai kórházban, akit hajnalban már felvert az aggodalom s beteg szívét
meghajszolta a félelem, hogy mi van az ő három kis pulyájával otthon, s mi
lesz a negyedikkel, akit beteg szíve alatt hordott. - Ugye te tudod" Boriska,
hogy milyen "jó üzletet" csináltam én Veled, amikor Neked adtam a piros ka
bátom? A piros kabátot, ami olyan vonzóari és csábítóan piros volt, hogy egész
nap le nem tudtad a szemed venni róla. Dehogyis. kérted Te azt - dehogyis
merted volna kérni. Csak vágyódva nézted, csodáltad és - sírva fakadtál, mi
kor a kezedbe nyomtarn.

De utánam jöttél, napok múlva megkerestél s édes kis kékkarikás arcocs
kádban, puha kis csókodban elhoztad nekem az én soha nem látott édesanyám
csókját - s meleg, hívó szavadban, hogy jöjjek hozzád falura, feküdjek ott
Nálad - elhoztad az én régen elsüllyedt igazi otthonom melegét, Oh, Te ked
ves-édes hálás kicsi lélek, aki férjed helyett szántottál-vetettél, magad helyett
főztél, mostál, gyereket dajkáltál s beteg szívvel gyereket vártál, - még engem
is vállalni akartál, csakhogy megháláld a piros kabát örömét.

Boriska szívem, üzenem Neked, hogyatartozásod ki van egyenIítve. Mert
befogadott engem, mikor a legnagyobb szükségem ivolt rá - egy kicsi testvéred,
a Kababik Rozika, akinek az arca éppen olyan kedves, mint a Tied, a szeme
éppen olyan tiszta, s akiben ugyanaz a szeretet él, ami benned, Boriska,
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Ugye, Te törött tekintetű, reszkető kezű, repedezett körmű furcsa kicsi em
ber, aki a poprádi utcasarkon megfogtad a kezem s nem kérdeztél semmit csak
felsegítettél az idegen tehergépkocsira - aki takargattál. enni adtál, pedig Te
is rongyos, Te is éhes voltál, hiszen nagyon messziről, egy haláltáborból jöttél
vissza - ugye, tudod, hogy a Te jóságodat valahol, valaki azóta már visszaadta
a Te Anyádnak, a Te nővérednek. a Te gyermekednek.

És Te, kedves Tatár, aki őrünk voltál,' aki mindig nevettél, és mindig éne
keltél. Raktad a tüzet egész éjjel, hogy mi, szegény foglyok, jaj, csak meg ne
tázzunk - aki enni hoztál, cigarettát hoztál s cserébe semmit se vártál -, ta
lán Te nem is tudod, hogya szeretet énekelt Benned. Te csak élsz és dalolsz,
mint a madarak s a madarak biztos ösztönével végzed feladatodat a világban.
Ahol kell - énekelsz, és ahol kell - büntetsz.

És Te, idegen lány az idegen városban, aki kézen fogtál. lefektettél, sírno
gattál. az egyetlen megmaradt cipődben az én dolgaim után szaladgáltál - ugye,
tudod, hogy a sok megaláztatás és bujkálás alatt lopakodott beléd a szeretet,
amit aztán rám pazaroltál.

Oh igen, adni kell, adni, mindent odaadni.
Munkát - erőt, életet. Pénz, ruhát és kenyeret. - Könnyet, mosolyt, simo

gatást. - Jószándékot, jót akarást. - Imádságot, egészséget. - Melegséget, élő

hitet. - Odaadni akárkinek - a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebb
nek. - Szeretet adni-adni - s érte semmit sem kívánni.

így kell élni.
S ha valóságosan így fogsz élni, akkor, de csakis akkor mindent, de min

dent vissza fogsz kapni. Amiről álmodtál - valósággá válik. Amire vágyódtál
-- elébed hozzák. Akit elvesztettél - újra megtalálod. Mert megtalálhatod anyád
slmogatását egy idegen asszony kezében, elhozhatja Neked eltűnt kedvesed csók
ját egy idegen csókja, s megvigasztalódhatsz egy idegen gyermek mcsolyától is.
- De csak akkor, ha adtál valaha valakinek valamit olyan szeretettel, mintha
valóságos anyád, valóságos fiad, valóságos kedvesed lenne.

Mert ne felejtsd el soha, hogy míndnyáian eggyek vagyunk - míndnyájan
testvérek vagyunk, és testvéreink a fák, a füvek, a kutyák, a kövek, a hüllók,
a bogarak, a csillagok s a madarak. - Mindnyájan testvérek vagyunk - mert
mindnyájan a Szeretet teremtményei vagyunk.

S tudjátok-e, hogy aki a szeretetben él, annak többet soha semmitől sem
kell már félnie. Nem kell töprengenie, hogy jól csinál-e valamit vagy sem, mert
nem ó cselekszik már, hanem a szeretet cselekszik őbenne. Annak a lábát pu
ha kezek fogják s szépen igazítják: ne ide lépj - nézd csak - inkább ide,
így jobb. S ha elhomályosodik előtte az Út, kis jelek és csodák gyúlnak ki a
sötétben s világítanak a léptei előtt.

Elmesélek most egy ilyen "kis csodát", amit akkor kaptam, mikor egyszer
nagyon elfáradtam. Olyan fáradt voltam, hogy úgy éreztem, mégis legjobb lenne
lefeküdni az út mellett s hagyni, hogy az élet .menien szépen tovább - nélkü
lem.

Kórházban feküdtem akkor. Egy reggel valami furcsa kis nyugtalanságtól
hajtva bújtam ki az ágyból s minden cél nélkül kisiettem a folyosóra. Mint
ha • .. igen, mintha hívott volna valaki. - Egy kis szőke, rongyos, angyalszemű

fiú sírt az egyik sarokban. Egyik kezecskéjét elvitte az akna és az anyja szidta,
szídte, hogy mílyen rossz fiú, neki .ilyen nagy bajt okozott. Behívtam őket ma
gamhoz. Az asszony szegény - favágó felesége. Férjét elvitték, még négy lá
nya van, s ez az egy fia most ilyen költséges bajba sodorta, hiszen nincsen
pénz még vonatra se, hogy kötözésre tudjanak bejárni. Szerényen mondta 
hát adtam neki. Sírni kezdett. Hihetetlen, mennyire elszoktak az emberek egy

,szemernyi jóságtól. Tiltakozott s a végén erővel a kezembe nyomott egy kis
csomag maradék vajat, amit kopott kiskosarából kapart elő.

Elmentek, s ahogy kibontom a. piszkos hártyapapírt az egyik oldalán
szépséges arany íníciáléval, égszínkék betűkkel ráírva ezt olvasom: "Az odafel
valókkal törődjetek nem a földiekkel".

Oh, hát elfáradhat-e az, félhet-e az valamitől, akinek - levelet írt az Úr
isten?

És most végezetül nagyon halkan szerétnék még valamit mondani. Meg kell
tanulnunk újra imádkozni.
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Hihetetlen erő az ima. Még egy halk sóhajtás is felmérhetetlen erőket hív
életre. Ne szégyelljük magunkat, sóhajtsunk fel néha: "Édes jó Istenem, segíts
meg bennünket".

És az Isten odahajol hozzád és segíteni fog rajtad - mint ahogy segített
azon a kicsi fiún is, akit egy éjjel széjjelroncsolt hassal hoztak be a műtőbe,

akiről lemondott az apja, de lemondott az orvosa is, s akinek a műtőasztalon

súgtam a fülébe: "Meglásd, megsegít az Isten". S ő kékülő ajakkal, kétségbe
esett, jajongó hívással kiáltotta: "Istenem, Istenem, Istenem. Istenem!"

És az Isten odahajolt a műtőasztal fölé, megfogta a sebész elcsüggedt ke
zét, vezette, megsimogatta az irtózatos sebet, rálehelte az Ö titokzatos rnelegét
erre a szegény, kihűlő kis testre. S a kicsi Tatárka György tíz nap múlva jó
kedvűen szaladt a kertben, cseresznyét majszolt s mikor megkérdeztem, mít
gondol vajon ki segített ratja - lesütött szemekkel, a zavartól pirosan, halkan
azt felelte: "Az Isten".

Igen, Ö segített rajtad, kicsi Tatárka György, s Ö segít, csak Ö segíthet mí
rajtunk is, mindannyiunkon. Ezen a fölsebzett országon, ezen az egész irtóza
tosan beteg világon.

Hívjuk hát> hogy jöjjön - jöjjön ide hozzánk. Hajoljon ide hozzánk, si
mogassa le rólunk a közönyt, a gőgöt, Nyissa ki a. "Szívünk rozsdás ajtaját, lép
jen be és maradjon bennünk. Hogy építhessünk Neki magunkból templomot,
s a sok kicsi ember-templomból építhessünk egy új Országot, aminek az alap
ja a szeretet, a tartalma a szeretet, a koronája a szeretet legyen. Mert nincsen
nagyobb hatalom és nincsen nagyobb erő, mint a Szeretet - mert a szeretet
az Isten.

Jöjj hát hozzánk, Szeretet, hogy legyen a mi lelkünk a Te templomod, s
ha sirunk, ha nevetünk - ha imádkozunk vagy bukfencet hányunk, mindig a
Te törvényedet szolgáljuk : melegséget árasszunk, örömet osztogassunk, szere
tetet kínáljunk.

Én édes Istenem - segíts hozzá minket!

(Vége)

eZIPRl ÉVA VERSEI

A V ft It
(ARS POETICA)

Sovány kövön vak koldus ült
tán cincogott tán hegedült
kalapjába garas potyog
mégis eget ragyogtatott

Élhetnék éli

Élhetnék én már boldogul
de a csend még szavakra hull
és csak a sorok záporában
allok szépen az éji bálban

Allok sudáran úgy mint régen
nemem előző életében
1lagy újulva egy csillagon
abban ki velem már rokon

Egy virághos

Szélütött harmat dér a csipke
rávillan a jég kékezüstje
sziromnyi éhed rámvetitve
nem tudok ma szólni nevedre

Evező szárnya holttá dermed
adj végbúcsút ma tetemednek
eleven szárnyak felemelnek
titkos egek ma megfelelnek

Uszonyvilág vizivilág
szárnyas világ légi világ
könnymarta sóhaj melle tág
elhullt egy földi kis virág
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OPPIDUM ÖRS A TÖRÖK IDŐKBEN
ADATOK MEZŐÖRS TÖRTÉNETÉHEZ

Egy csepp vízben is benne morajlik az egész tenger. E kis falu török-kori
sorsának alakulásában szeretném bemutatni a keserűségek tengerét, amelyben
másfél évszázadon keresztül vívta népünk a maga élethalálharcát. Az egyházi,
de főleg a rnegyeí levéltárak és az Országos Levéltár e korszakból bőséges anya
got őriztek meg. A falujuk 'múltját kutatáknak szeretnék segítségére lenni a
török uralom általános jellemzésével és az iratokban gyakran előforduló szavak
jelentésének tisztázásával.

Győr megyében a török hódítás tulajdonképpen az 1943. év után kezdődött,

amikor a törökök elfoglalták és külön szandzsáksági (rnegyeí) székhellyé tették
Székesfehérvárt. (l) A törökök először mindig egy várat foglaltak el, és onnan
kiindulva hódoltatták be az egyik falut a másik után. Ez a behódoltatás azonban
nem [elentette mindjárt azt is, hogy a falu török közigazgatás alá került volna.
Kezdetben külsőleg semmi sem változott: továbbra is a régi törvények és a
rendesmegyei közigazgatás hatásköre alatt maradtak. A behódoltatás csak az
adóztatásban nyilvánult meg. Az adót a: törökök kérlelhetetlenül behajtották
nemcsak a jobbágyokon, hanem a nemeseken is. Mezőörs és a környékbeli köz
ségek jobbágyfalvak (nem nemesi községek) voltak: így a török adózáson felül
- elvileg - megmaradtak régi terheik is.

A behódoltatás általában a következőképpen zajlott le: az elfoglalt várból
egy csapat rajtaütött a védtelen helységén és megsarcoltá. Ha a falu előterem

tette a sarcot és megígérte az évi adót, akkor megmenekült az elpusztítástól.
Ha nem tudott fizetni, akkor a törökök raboltak, gyilkoltak, gyújtogattak. És a
pernye és üszök még ott' volt a romos házakon, amikor az adószedők az új ura
lom nevében már megjelentek. A török katonai defterdárok, azaz szárnvevők,

megállapították a faluból évenként beszedendő adót, és a község ebbe kénytelen
volt belenyugodni, mert segítséget sehonnan nem várhatott.

A {őrök megszállás legfontosabb célja mindig a meghódított terület gazda
sági kizsákmányolása volt. Amíg hazánk területére értek, addig már sok évszá
zados gyakorlatot szereztek ennek a törekvésnek végrehajtásában. Rájöttek,
hogy az adókivetésben az a legjobb módszer, ha a meghódított ország eddigi
adózási törvényeihez alkalmazkodnak.

A magyar országgyűlés 1547. évi 10. tc. alapján úgy intézkedett a telken
ként szedendő állami (rovás) adóról, hogy azokra vetendő ki, akiknek 6 forintot
érő ingóságaik vannak. Hat forint háromszáz török akcsének felelt meg. Ennyi
volt akkoriban egy ökör átlagára. Ehhez igazodva vetették ki a törökök is a
legfontosabb állami adót, a "harács-adót" arra, akinek házán, szőlő]én, földjén
kívül a házon belül lelhető ingóságaí 300 akcsét értek. Az illetőnek évente 50
akcse harács-adót kellett fizetnie a török államkincstárnak. (2) Harács-adó fi
zetése alól felmentést kaptak a községí bírók, hogy a török adószedőknek segít
ségére legyenek. Néhány szandzsákban a papok is mentesek voltak. (3)

A behódoltatott faluban hamarosan megjelent az új, a török földesúr. Ez
rendszerint amegye székhelyén lakó, magasabb rangú tiszt volt, aki a török ál
lamtól készpénzfizetés helyett szolgálati birtok jövedelmét kapta bizonytalan idő

re. Ez a tény már önmagában is megmagyarázza a hódoltság alatti területek
rohamos pusztulását. Tőkét és munkát nem volt érdemes belefektetni olyan föld
be, amelyet haszonélvezője csak átmenetileg bírt.

Ha a falut a szultán, a vezérek, a begler bég vagy a szandzsák bég birto
kolta, akkor hász, vagy khász birtoknak nevezték. A hász birtok évente 100,000
akcsénál nagyobb jövedelmet jelentett. Fő szempont volt, hogy a basák, bégek
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hász-birtokai ne egy testben legyenek, hanem minél jobban széttagolva a hó
doltság különböző részein. tgy a hász-birtokos falujával személyí kapcsolatba nem
léphetett,' a legnagyobb török úrnak is éreznie kellett, hogy csak a szultán rab
szolgája.

Ziámet birtoknak nevezték a 20,000 akcsénál nagyobb, de 100,000 akcsénál
kisebb jövedelmet jelentő birtokot. A ziámet birtokos neve mellett a zain jel
zőt olvashatjuk.

Szpáhi általában lovaskatonát jelentett, de a 20,000 akcsénál kevesebbet jö
vedelmező ún. timár birtok haszonélvezőjét is így nevezték.

A török földesúrnak járó fizetés megállapításának alapja 1580-ig a követ
kező volt: aki a török államnak harács-adót fizet, az köteles a- török földesúr
nak kapu-adó (iszpendzse) címén Szent György-kor 25 akcsét fizetni. Szénát, tű

zifát is köteles adni, de ezeket 10-10 akcse fejében készpénzben is megválthat
ja. (4) A katonai defterdárok a község lakóit összeírták, egy összegben állapí
tották meg a földesúr járandóságát, amelynek beszolgáltatásáért ezután a köz
ség lakói egyetemlegesen feleLtek. Altalában tíz évenként szoktak új összeírást
végezni: addig akárhányan haltak meg, vagy szöktek el a faluból, ez az adó
összegén semmit sem változtatott. A fenti általános adózási előírásnak a gya
korlatban semmi jelentősége sem volt, mert a török annyit sajtolt ki alattvalói
ból, amennyit csak a legbrutálisabb erőszakkal megtehetett.

A törökök kihasználták a magyar földesuraknak azt a régi szokását, hogy
egyes alkalmakkor "önkéntes" ajándékot kértek [obbágyaíktól. Például "diéta
pénzt", amikor az országgyűlésre mentek, vagy amikor a lányukat férjhez adták
stb. A Győri Megyei Levéltár jegyzőkönyvei szerint 1620-ban Rábapatonán kést,
kocsikast, kocsikerekeket, Felpécen rókabőrt, Szemerén 1624-ben sört, Mezőörsön

sajtot követelt ajándékként a török földesúr. (5)
A magyar földesúr sem titkolta, hogy bevételi forrásnak tekinti a büntetés

pénzek kirovását. A győri Székeskáptalan 1634-ben akkor figyelt fel egy asszony
életére, amikor az 52 forintot érő házat vett. El is kobozták tőle azonnal a kato
nákkal való fajtalankodása miatt. A házasságtörésen ért István deák is fizethette
a 12 forintos "bika-pénzt". (6)

Elképzelhetjük, hogy az örökké pénzéhes és a népünket mélységesen megve
tő török földesúr milyen gyakran élt a büntetéspénzek kirovásának lehetőségé
vel. A mezőörsiek 1642. évi panasza szerint Berkes Andrással 70 tallér bírságot
fizettetett a nagybaráti török földesúr, mert volt bátorsága az illetőnek a törö
kök ellen tanúskodni. (7)

Végül vegyük számításba a legfenyegetőbb veszélyt: a személyí biztonság
teljes hiányát. Másfél évszázadon keresztül széles folyamként özönlöttek a ma
gyar rabszolgák a Balkánon át a nagy gyújtőmedencébe, az isztambuli rabszol
gavásárra. A török mezőgazdaság a magyárok munkáján nyugodott. Ha a tö
rök katona csak egyetlen fiatal és jó megjelenésű magyar lányt elrabolt, már
megszűntek anyagi gondjai, mert egy ilyenért több ezer akcsét kaphatott. Akko
riban a napszám 4 akcse volt!

A mezőörsiek panasza szerint 1642-ben egy harmadnapos gyermekágyas asz
szonyt hurcoltak el, akit csak nagy költséggel és utánjárással tudtak családjá
nak visszahozni. (8) A Mezőörssel szomszédos Táp községből 1639-ben elhurcolt
emberekkel kutat ásattak Csókakő várában. Egy ember belefulladt a vízbe. (9)
1649-ben Nagy Péter mezőörsi lakost hurcolták el. Mindszentről egy árva lányt
vittek el, a falu 4 forint 50 dénár ajándékkal érte el, hogy az illetőt vísszaen
gediélc. A kínzás, rablás, fosztogatás sok fajtáj áról beszélnek az egykorú jegyző

könyvek. És ezek a valóságban tömegesen és naponta elkövetett szörnyűségeknek
csak halvány, leegyszerűsített leírásai.

Még ma is meghatódik az ember, amikor a fogságból öreg korában hazatért
Auer János beszámolóját olvassa. (10) "Hajónk úszott Belgrád felé, szomorú
szemmel néztük a szép vidéket és a mellettünk elhaladó hajókat, amelyek asz
szonyokkal és gyerekekkel voltak tele. Siralmas jajgatással kísérték útunkat,
amelyre mi is hasonló sírással válaszoltunk. Majd felhangzott egy egyházi ének,
.amelyet kétségbeesett sírás követett. Mindannyian ugyanazon halálfélelmet érez
tük, mely szomorú hattyúdalként hatolt át csonton és velőn és szíveket repeszt
hetett, sőt még a Dunában úszkáló halakat is részvétre indíthatta."

A török államot azonban sokkal erősebben kovácsolta össze az erőszak és
embertelenség, semhogy a részvét lazíthatott volna rajta. II. Szulejmán fia -



Musztaía - nem tudott semmit az ellene felhozott rágalmakról. őszinte öröm
mel sietett apja üdvözlésére, de az széba se állt fiával, akit egyetlen intésére
megfojtottak. (11)

Mezőörs és a Győr környékbeli falvak életében jelentős változás állott be
1566-ban, amikor gróf Salm győri várparancsnok visszafoglalta Veszprém, Tata
és Gesztes várakat. A községele látszatra felszabadultak, a törökök egy ideig
nem szedtek adót, időnként azonban sűrűbben és kíméletlenebbül jártak rabol
ni, mint előbb. E rabló portyázásole voltak az okai, hogy aki csak tehette, el
hagyta bizonytalan falusi otthonát és Győrbe költözött. így keletkezett a mai
Győr-Újváros. 1588-ban határozatot hoztak Győr-Újváros védelmének kiépítésé
re. Abdán a híd mellett őrkastélyt, Börcsön pedig a templomhoz ragasztva kör
alakú zömök tornyot építettek.

Az elmenekülteknek nagy gondjuk volt arra, hogy elhagyott házukhoz és
birtokukhoz való jogukat fenntartsák. A Győrött tartott megyeí gyűléseken azon
nal tiltakoztak és panaszukat írásba foglaltatták, ha valaki a helyzetet kihasz
nálva önkényesen akart foglalni az elhagyott földeken és réteken.·

A Győri Káptalan Hiteleshelyi Levéltárában is található egy ilyen tulajdon
jogi vitáról szóló jegyzőkönyv 1593-1)ól. (12) Az ügy kivizsgálását Forgách Ferenc
veszprémi püspök kérte. Szerinte nyúli jobbágyait sérelem érte az Örshöz tar
tozó akkori "Puztha-Alapon", a mai Püspökalapon. Az oklevélnek az az érdekes
sége, hogy a tanúk vallomását magyarul írták. A tanúkat 8zentmártonban (Pan
nonhalmán) és Pázmándon arra vonatkozólag hallgatták ki: - "hogi az az feold
hlot az Ewrsyek Theoreok Isthuan uram eo naga jobbagy szenat kaszaltanak,
melí szenat az nwly polgarok beszprimy pispek uram eo naga jobbagy el akar
nak volt hoznyes az megh nevezet Teoreok Isthuan uram eo naga ernbery
reaíok , tamaduan el vettek teoleok minden marhidkal egietemben hogí ha
Ewrshez valo feolde vuagí puztha Alaphoz mellikhez birtak ki birta es howa birta
mit tudnak feleole ..." (Az örsiek, Török István uram őnagysága [obbágyai, szé
nát kaszáltak, mely szénát a nyúli polgárok, veszprémi püspök uram őnagysága

jobbágyai el akartak hozni és megnevezett Török István uram őnagysága job
bágyai rájuk támadván, elvették azt tőlük mínden marhájukkal együtt. Az a
föld vajon Örshöz tartozá föld-e, vagy Puszta-Alaphoz. Ki bírta, mít tudnak
felőle?)

A tizenöt tanú közül a hetedik Thomas Pál volt, aki Örsön született, 8.5
éves, Révfaluban lakik. Ö azt vallja: " ... hogy az a feold, a honnan az szen at
el vyttek, azt eo tudgia, hogy bizonnial Alaphoz valo ..." (az a föld, ahonnan
a szénát- elvitték, ő tudja, bizonnyal Alaphoz tartozik.) A kilencedik tanú neve:
Hagymási András, némai lakos, és a következőket vallja: "... hogy soha nem
tudgía hogí Ewrsyek byrtak volna azt a feoldet mellyert az vezeodes vagion ..."
(nem tudja, hogy az örsiek bírták volna azt a földet, amelyért most a vesződés
van).

1594-ben foglalta el a török Győrt és Pannonhalmát. Ettől kezdve a török
katonák ezrei fosztogatták és gyilkolták szinte szünet nélkül a lakosságet. Ek
kor pusztult el teljesen a mai Gug-puszta. Az 1600-as évek kezdetén Orsön 10,
Mindszenten 2 család lakott. 1609-ben a községet a tatai várhoz csatolták. Ezu
tán teljesen lakatlanná vált Örs, és még 1619-ben, a megyei portaösszeírás al
kalmával is csak olyan kevésszámú lakossága volt, hogy nem volt egy porta,
vagyis 4 jobbágytelek, ami kb. 20-25 személyt jelent. Ekkor kezdték a megyei
közgyűlést jegyzőkönyvek a Győr-Komárom-Tata közöttí részt pusztai járásnak,
örsöt pedig Mezőörsnek nevezni.

A török időkben Mezőörs földesurai gyakran váltogatták egymást. Az Örs-i
családot még Zsigmond király fosztotta meg birtokaitól és Mezőörsöt Hédervary
Miklósnak adományozta. 1527-ben a Héderváry család Zápolyat János pártjára
állt, ezért Ferdinánd király minden birtokukat elvette. Ezután a falu és kör
nyéke enyingi Török Bálint uradaimához tartozott, és a Török család fiú-ágának
kihaltával Török Zsuzsa révén a bedegi Nyáry család lett birtokosa. Ez a család
időnként több birtokosnak adta ki zálogba. 1627-ben például Horváth Péter kapta
zálogba Mezőörsöt bedegi Nyáry Páltól. Ugyanebben az időben olasz tőkepénze

sek (Taxoni, Angrano, Beccaria) vándoroltak be Győr megyébe és az aranycsi
nálás meséjével több birtokost tönkretettek, sok birtokot szereztek. így került
Mezóörs 1622-ben Beccaria Virgil birtokába. Iványos Miklós is szerzett it.t föl-
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deket és a mezőörsí előnevet vette fel. Nyáry Páltól Mezőörsöt Eszterházy ná
dor vette. meg. Az 1700-as évek elején gróf Meszlényi János fehérvári és győri

alispán is birtokolta a határ egy részét.
A Győri Megyeí Levéltárban, a következő jelentések, panaszjegyzőkönyvek

olvashatók a törökök garázdálkodásairól. (Nagy részüket Ráth Károly a Magyar
Történeti Tár VII. kötetében már közkinccsé tette, kisebb részüket pedig ere
detiben tanulrnányoztam.)

1621. - A szomszédos Pázmánd községből az esztergomi törökök 55 lovat
és gulyabarmot hajtottak el Mezőörsön keresztül. A falu gazdája, Halil szpáhia,
alattvalói kérelmére felkutatta a rablókat, tőlük a kártérítést fel is vette, de eb
ből a károsultaknak semmit sem adott. Azt állította, hogy keresése eredmény
telen maradt. A másik török' földesúr, Ali csauz azonban elárulta a pázmán
díaknak társa csalását.

Mezőörs török ura a Fehérvárott lakó Mehemet aga zain és Mustafa zain
a falu adóját 250 forintban állapította meg. Ezenfelül a mezőörsiek által bérelt
5 puszta faluért 100 forintot, 60 pint vajat, 1 csöbör juhsajtot követeltek. 40
napig kell szénát hordaniok, ha a török császár hadba menne, 2 kocsit tartoz
nak fuvarozásra küldeni. A két török földesúr hitellevelet adott, hogy ha a fa
lubeliek kötelességeiket teljesítik, akkor ezután sem fognak többet követelni.

1624. - Mezőörs adóját a fenti két földesúr 300 Ft-ra emeli fel.
1626.' - Szent István király napján Mezőörsön keresztül hajtották azt a 200

férfit, asszonyt, akik a szabadhegyi határban előző nap kölesaratással és szán
tással foglalkeztak. Velük együtt elraboltak 1500 juhot, 100 szántó ökröt, lovakat,
és a város 1000 tehenéből álló csordáját. Ennek a rablóbandának egyik része
Rábapatonát is meg akarta lépni, de velük volt az ifjú Memhet aga zain szpáhia
és az nem engedte adófizető faluját elpusztítani.

Győr megye az április 21-én tartott kisgyűlésén Visi Nagy Pál hadbírót meg
bízta a törökök elleni panaszok összeírásával. amely jegyzéket azután átadnak
a törökökkel alkudozó bizottságnak. .

1627. - Mezőörs adóját Memhet aga 400 forintra emelte. Ezenkívül kért 20
szál öreg gerendát, 4 szál öreg szalufát, 40 kötés kisebb szalufát. Mivel a mező

örslek a kérés teljesítését lehetetlennek mondták, ezért büntetésül minden háztól
két szekér tüzifát, 2 szekér szénát, 1 magyar forintot és l pint vajat követelt.

Mindszenten csak két házasember lakik. Fehérvárott lakó .íspáhájuk, Szakad
Ibraim egyiküktől sok fenyegetés és rút szitkok közben egy lovat vett el.

Némát földesura, a fehérvári Husszain herceg annyira zaklatta.. hogy a la-
kosok elmenekültek, elhagyták a falut örökre. .

1627. szeptember 13-án Szőnyben a törökökkel megállapodást kötöttek. En
nek 5. cikkelye úgy intézkedett, hogy a király által kinevezett Eszterházy Dániel
gróf menjen Körmendre. ott a török szultán által megbízott Kapuesi basa és a
budai vezér által kirendelt biztosokkal a hódoltsági falvak panaszait vizsgálják
meg és orvosolják.

A következő évben azonban újra kezdődött a rablás. Mansfeld Farkas gróf
győri főkapitány ráparancsolt a Székeskáptalanra, hogy rábapatonai jobbágyait
Győr-Üjvárosba telepítse át. A Káptalan ebbe a tervbe nem ment bele, hanem
1634-ben Rábapatona védelmére egy kis várat építtetett, ebbe a saját jobbágyai
ból őrséget szervezett. Ahol ugyanis német őrség látta el a várak védelmet, ott
azok éppen úgy sarcolták a népet, mint a török. A vár védelmére rendelt job
bágyokat erősen megválogatták, nehogy".. .az latrokat, dulókat, nyuzó fosztókat.
könnyen Iézzegő,: heverő, tekergő, hitvány, csavargó, erdő határán járó, cseren
futó és bokor ugró, Istentől futamodott és az majorságtól elrugaszkodott embere
ket kelljen ott szenvednünk ..."(13)

1641-ben III. Ferdinánd király egy újabb panaszlistát készíttetett, amelyet
azután 1642 januárjában Komáromban tárgyalt meg egy küldöttség a törökök
kel. Mezőörsre vonatkozólag ezt a jegyzőkönyvet Pannonhalmán állította össze
Radich Miklós, Torkos András és Pereszthegi János szelgabíró. A faluból a kö
vetkezők tanúskodtak: Kondor Ferenc bíró 48 éves, Chitsai (Csícsaí) Imre 55
éves, Tóth János 70 éves, Szabó Bálint 48 éves, Sós Mátyás 55 éves, Sebestien
(Sebestyén) György 48 éves, Kuthasj (Kutasy) András 60 éves, Kis Mihály 38
éves, Somogyi Gergely 60 éves, Rél(ás Mihály 63 éves, Kechkemethy (Kecske
méthy) István 60 éves, Balogh Míhály 50 éves, Varga István 50 éves, Szászí
Péter 52 éves, míndegyík Horváth Péter úr jobbágya.
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"Mideón Mehemet aga zain es Muzthafa zain Szekés Feierurban lakozo
vrunk leuelet adtanak, akkor 300 forintra summaltunk ..." Ezután felsorolják
a különböző büntetéseket, adóemeléseket, ajándékok követelését, hogy 1640-ben
csépléskor négy embert elhurcoltak a törökök, elvitték a gondviselőjüket is. Úgy
gondolom, hogy ezen az urasági tisztet értik. Az volt a bűne, hogy nyereggel
felszerelt lóra ült.

Források: 1.) Magyarország Várrnegy ét és Városai: Győr vármegye. 354. old. Magyar
Tudományos Akadémia Kiadása. - 2.) Káldy Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török
világ a XVI. századi Magyarorazágon. 72. old. - 3-4.) Káldy i. m. 73-75. old. - 5.) Ráth
Károly tanulmánya a Magyar Történeti Tár VII. k. 27. old. - 6.) Bedy Vince dr.: A
győri székeskáptalan tört. 262. old. - 7.) Káldy l. m, 71. old. - 8.) Győr, Állami Levél
tár, 1642. évi panaszjegyzökönyv. Jelzet nélkül Magyar Tört. Tár, VII. k. 95. old. - 9.)
Magyar Történeti Tár, VII. k. 96. old.; Hóman-Szekfű III. kötet, 408. old. - 10.) Magyar
Tc\rt. T. VII. 56. old. - 11.) Hóman-Szekfű III. k. 408/9. old. - 12.) Győri Káptalani Hi
teleshelyi Levéltár: Ld. 20. rasc, 59. Nr. 3562. - 13.) Györi Történeti és Régészeti Füze
tek, III. 277. old. - Dr. Bedy: A győri székeskáptalan tört. 183. old.

MOHAMED PANNÓNIÁBAN
írta CZIGANY GYÖRGY

Én írok Önnek... De nem Önnek, hanem neked, s nem is írok, csak úgy
beszélek magamnak, limlom monológ ez, játék; a képzelet irkafirkája az asz
falt palatábláin, Vagy egy barokk ház zárt-ablakos erkélye alatti faldarabon.
amelyen - mint térkép - a lehullott vakolat, egy hajdani könyvkereskedő cé
gére helyén éppen Afrika északi partjait vélem látni. Ott értünk földet, ma dél
ben, vagy ezer éve. Kettőnkre gondolok, s azonnal valószínűbb az ezeréves táv
lat. De nem igaz. Ez a falusi utca is lebeg, a poros útra folyókat képzel a for
róság: tudod, eleget néztük. Fekszem a nyugágyban. közben a végtelen limlom
monológ ; heverek sütkérezve. Idilli kép.

Győr, ahol veled először maradtam kettesben, kilenc kilométerre innét, most
is csilingel. Ji.. kerékpárok! A te csodálkozó kedved, hogy bámuld avagongyár
felől érkező csapatok porában az öregeket (egy barnára sült homlok, csaknem
az apádé), azután az ágaskodó szélben inkább nézed a röpke kezeket a szok
nyán - veled nevettem. Emlékeim mélyén a Széchenyi tér még piac - tejfölös
kofák, halak, szárnyasok -, a tolongás pedig épp olyan, mint nálatok a Kasba
tövében. Egy nyári hajnaion ott is együtt vásároltunk. Ahogy utazók írják: még
alig vált el az ég meg a tenger a kikötő felett ... Meredeken szűk utcák szorf
tották le a tekintetünket: lassú vitorlák, fátylak [övés-rnenése a messzi torko
latban, rengeteg fehér apáca főkötő! A lassú ritmusú testek hol ringtak, hol
meg mintha csak vonszolnák őket, szóval tudni lehetett, fiatal kel-e át a keresz-
teződésen, vagy öregasszony. .

"Az algériai lányhoz nagyon szigorúak az ő szüleí" - mondogattad. Ott mi
sem jártunk kézenfogva. De emlegettük Győrt, .meg ezt a falut, S, a kiszáradt
árok kutyatejvirágainak képe Algírra is rámontírozódott, Sőt, a snidlinges zsí
ros kenyér is.

Anyád józan szomorúságát annyira megszerettem, hogy csaknem együtt ma
radtunk. De a mi vidám erőnk megvédett minket a lassú és sivár elszakadástól.
vagy talán elütött bennünket a sorsuknak engedékenyebb, gyöngébb lelkek sze
rencsejétől? - nem tudom. Látogatásom előtt eldöntöttük, ez az utazás csak
baráti búcsúvétel. Budapestről Zürichbe repültünk,azután Genf, itt újra átszáll
tunk. Évek óta gyűjtögettük az útiköltséget, s akkor az izgalom álmos ásításat
közben egyre fáradtabban motyogtam valamit neked egy Illyés-versből, a refor
máció genfi ernlékrnűvéről (már 200-300 méteren voltunk), élesen koppanó ha-
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rang-jel: lehet dohányozni. Fél óra múlva a Riviérát látjuk. De nem láttuk,
csak a felhőket; tálalás közben mondta a légikisasszony, hogy éppen Níce felett
repülünk.: Az ebédhez forrásvizet ittunk (jéghideg volt, akár hegyi rengeteg mé
lyén foghattuk volna poharunkba), a süteménynél Mallorca látszott. A szigetek
körül keskeny zöld szalag - selyemcsomagolás -, a hullámzó víz pedig meg
merevült: fehér csíkjai mozdulatlan kő- vagy jégdarabok, s végre párák, felhők

és míndenek mélyén a megmosolyogtátó valóság: piciny hajó, puszta kép, mely
változatlanságában bámulható, míg az ablak kamerája ismét csak hósivatagokra
lát, a nyugtató, hatalmas fényben.

Ugratás volt, vagy igaz? - máig sem tudom biztosan. Komoly nevetésű al
gírí barátaid közül melyík is ernlegette a Zalán futását? Csak bámultam rátok
az áruházban: csodálkozásom hátteréül egy fiatal, lefátyolozott nő alakja szolgált,
aki kezefején a különböző rúzsok szfneit próbáigatta. És az egyetemisták te
raszai, pálmák, jóízű lógás, árnyékos padok, asztatkák ! Egy sárga retikülös, sár
ga cipős lány hosszú, fekete hajárt cikázott össze tekintetünk - pillantásod meg
dobbantotta a szívem -, az egyetem közelében volt ez is, az alagútnál. De le
törtem szívemben az irigy virágszált - csobogott tovább a szó, bandukoltunk.

Szóval, fekszem a nyugágyban - idilli kép -, de ez örökké így lesz. A
részvét, meg az együttérzés hiánya egyaránt megkínozza az embert. Lehetne,
hogy egy pálmafa álljon az akác helyén, hogy az vessen árnyékot a nyugágyra?
Nem, ez nem érdekes. Hol jártunk előbb?

A sárga-barokk falak hátterével, Győrött a téren, amely nekem gyermekko
rom óta már vagy ötven regény-jelenet színhelye volt. Szemben a kis köz Ve
rona már: valahol ott csaptak össze a szolgák. Mi pedig egyszer éppen Júlia
erkélye alatt álltunk. Te a városok főtereire gyülekező piros, lila, sárga "faj
buszokat" szidtad : a vasárnapi, vakon hullámzó idegenforgalom üres és kapzsi
ál-életét, unalmát. így azután ezt elfelejtettem elmondani. Pedig a szakszervezeti
székházon megmutathattam volna az Unalmas történet híres szegény és öreg
professzorának ablakát is, meg azt a hosszú folyosót, a lépcsőházat. Nem üde
gimnázium volt a másik épület se, hanem harkovi szálloda: Sztyepanovícs ül az
ágyon, bámulja a lavórt, s nemsokára meghal ... Azonkívül itt, a Széchenyi té
ren égették meg Giordano Brunót is - mit nevetsz? - bizony isten hiába lát
tam Rómában a Virágok terét, a képzelet valóságából már soha nem helyezhe
tem át oda az igazi máglyát... Szorongás ez, hogy minden, rninden ide hátrál,
szűkölve szinte, a gyerekkor piacára? Meg a Rába partjára - s ezt most veszem
csak észre! A Rába tengerként hordozta. nekem fényeit, elvakított s az az igazi
tenger ott lihegett a rábaparti homokon. Sziklák víziójával ez a táj volt Meur
sault lövéseinek helye, ott látom a kék munkaruhás arab holttestét a napon.

Alig hihető, hogy egy Zsigulival ott vágtattunk Algír elhagyott tengerparti
városnegyedén át, a raktárak, gyárak, Iakótelepek, kiállítások pavilonjai közt.
A kopár tengerparti mező felől birkákat terelgetett egy burnuszos arab, folyton
dudální kellett. Útjelző nyíl mutatta Oránt; 'Camus Pestisére gondoltam rögtön,
de másik könyvének "rábaparti" jelenetéről akkor nyilván nem tudtam még.

Szidtad az ídegenforgalmat; valahol hideg tejet akartunk inni, s azt hiszem
ez volt az a nap, amikor a lébényi templomba kirándultunk. Vagy mégse?
Mert ott állsz, zizegő ingben Pannonhalma mellvértjén (egy pillanatkép, sárga
fényszűrővel), azután már a roppant fák völgyében. Ahova minket kirándulni
vittek busszal (ócskával, nem fajbusz volt; az úton gyötört a hányinger), tanul
mányi kirándulás volt egy évtizede, vagy régebben.

"Mohamed, hogy kerülsz te ide?" - borultam nyakadba. ott, egy szelídgesz
tenyefa védelmében. Becéző szavakkal nyugtattál. tántorogtunk, valahogy rám
jött a nevetés, törülgetted a szemem. Pedig tudtam, tudtam én, milyen egyszerű

az egész. Az újsághirdetést a római városban, Konstantinban pillantottad meg
(ez még 68-ban volt), két bátyád- csodálkozott, hogy külföldön akarsz tanulni.
Nővéred és mamád csak nézett szép, figyelmes sárga szemmel,. gondolkoztak.
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Mehettél .volna Lengyelországba, vagy a Szovejtunióba, de te engem választot
tál. Mert véletlenül már tanultatok valamit Attiláról, a hunokr6I. És mert
így mondtad. ugye? - nagyon népszerű volt a magyar foci ...

A hátam mögött, a ház mögött az utcán - csoda hogy fölfigyelek rá
most megeresztik a vizet. Vidám cintányér: telik a vödör. Nem tudom a fejem
odafordítani. Valahol rádió is szól, táncdal ; te inkább a cigányzenét szeretted.

A Rábán csónakázni is akartunk volna, tükröződések, tótágast álló fák de
rűjében. De mindez a természet és a képzelet fényűzése: fölösleg már. Minden
táj pazarló, akárcsak a zene, holott nyolc taktus Mozart egy életre elég... A
regénybeli képek itt is velem vannak. De hiába kísért bármi indulat, hogy test
té váljon. Nem tudom "klassz csaj" volnék-e még? - ahogy szemérmes iróniá
val dicsértél néha. De biztos, most már bizonyos, hogy "Tinatin" csakugyan
én vagyok ... Végképp elfelejtettem, míkor találtuk ki a nevemet. Mintha mín
dig is Tinatin lettem volna, gótikus kor eposzának hősnője, a Rusztaveli-é - arab
királylány. .. A "hold és a pálma" álmos délelőttökön neked üzent, ezek voltak
kírálynőí jelvényeim. Nem tudom, észrevette-e már valaki, hogy ez a lány pusz
tán karnera az események sodrában, mást nem tehet, vár, várja szerelmesét. En
gem ne sajnál], szívesen vagyok a "keretjáték" hősnője; várern kalandjaid hírét.

Azt mondtuk, nem volna jó, ha valamikor el kéne válnunk, különösen, ha
gyermekeink is lennének... De félő, tévedtünk. Hátha ott is, Algírban régimód
vidámak volnánk. A makacs hittel élve, hogy megmenthetjük gyermekeinket,
hogy józanul- valami öröm bujkál ebben a szorongásban - képesek volnánk
őket fölkészíteni a senki által el nem kerülhető tragédiákra. Minket - naivak
volnánk? - rnindíg, mindenütt az emberi okosság lepett meg; mi mindent tud
nak, mi mindent megértek, mi mindenre kiváncsiak ...

Apád haláláról mit se tudunk. Az algériai hábörúnak vége, s most hirtelen
a Kasba békés, nyitott, félszobányi borbélyműhelyét látom a sikátorban. Gyere
kek fociznak, a szűk fordulók pedig a tenger képeit szeletelik fehéren, késfény
nyel, egy-egy szemvillanásra. Lépcsőkön, félig összenőtt falak tövében futottam
veled. Megint a focizó srácok, emeletekkel alattunk, ismét a kikötő derengése,
meg a fátylak meg a koldusok -'- kapumélyedés -, a járdán alvó srác. Mintha
minden sarkon egy óvodát kergettek volna szét, mindenütt barna kölykök vi
gyorognak ránk. Akácillatú apró narancsot vásároltam, félládányit egy öreg
arabtól. A gyümölcsök szárán a levelek s a fehér virágok is rajta voltak, nem
értetted, min csodálkozom.

"Én egy virág vagyok ..." - szavaltad a kikötőhöz vezető néptelen lépcsők

egyik fordulójában - pokoli jókedvünk támadt -, vicsorogtál Troppauer Hümért
alakítva, az öklödet ígérve a gyöngéd líra iránt oly kevéssé fogékony világnak ...
Röhögtünk, mint a kamaszok.Egy német technikus (alighanem az volt) fölfele
törtetett a már egyre sűrűbb estében, s nyugtalanul, értetlenül bámult meg ben
nünket. Míg kitárt karral szavaltál, ő kemény pardont mondott - talán nem
olvasta Rejtő Jenőt? -, bosszúsan, tehetetlenül lépkedett hátán az épp most
kialkudott két kecskebőrrel, amelyek majd szebája falát díszítik kiküldetése
emlékére. Néhány lépés után megáll (a bőr rém büdös), a hídfeljárótól bámul.
Lehet hogy engem néz? Engem nézett. S valahogy elromlik a megirigyelt öröm,
végeszakadt játékunknak. A magyar egyetemről beszélgettünk, erről a Győr vi
déki tájról, ahová te mindig visszavágysz. ahol talán szívesen is élnél. Kedvetlen
lépteink fölött jelen voltak királynői jelvényeim; velünk volt a hold és a pálma.

Nem, . a csókjaink semmit nem jelentenek. Egy másik fiú, mintha te vol
nál; mind akit megszeretünk, ugyanaz végül. Kiszolgáltatottságunk tehetetlen,
kegyetlen szépsége ez? - én ugyan nem tudom.

Fekszem, az ember háta csupa veríték. Semmit nem vágyó, mit se remélő

szomorúság nélküli Tinatin várja baráti kézfogásod. Mintha egyszer csak itt jö
hetnél az úton. A játékból kirekesztett királylány szerepe. sorsa szerint, Tinatin
várja csókjainkon innen és túl (ami kettőnk nyelvén: mindörökké-amen, ezt
jelenti), várja hírét kalandjaidnak.

636



AZ {;J E/UBER HARMINC ÉVE

Harom évtized szép kor egy katolikus hetilap életében. Vannak persze idő

sebbek is a világon, heti és havi lapok; de persze mindig kérdés, milyen - és
milyen föltételekhez kötött - szubvenciónak köszönhetik hosszú életüket. Az
Új Ember nem kap, hanem ad; nem tartják el, inkább ő tart el, legalábbis
támogat más intézményeket. Külföldi érdeklődök ezen többnyire csodálkoznak;
aztán hirtelen megértik, milyen előnyei vannak ennek a kockázatos magára utalt
ságnak: a szabadság, függetlenség lehetősége; az, hogy ez a lap nem jár pó
rázon, ezt - bizonyos szükségszerű, természetes és önkéntes keresztény fegyel
men kívül - nem "irányítják", hanem éppen megfordítva, tőle telhetőleg ez
irányít, formál közvéleményt, ad különféle kérdésekben eligazítást. Nem sok
hozzá hasonló lap van; amelyik maga tartja el magát, illetve melyet egyedül
a közönsége - a közönség ragaszkodása, szeretete, pénze - tart el. ,

Nevét Sík Sándor "találta ki"; indulásakor nagyon sokat jelentő név volt,
legalábbis elgondolója nyilvánvalóan Szent Pálra utaló értelmezésében. Az új
idő új embereket kívánt, illetve olyan régieket, akik magukra tudják ölteni az
újat: akik megértik - Suhard bíboros szellemében - azt, hogy az örök lé
nyegnek új köntös kell egy új világban; hogy a történelem akkor is Isten aka
rata, ha egyes emberi szemek görbe vonalakkal írtnak látják; s hogy a keresz
tény nem arra küldetett, hogy kényelmes berendezkedések birtokában uralkod
jék, hanem arra, hogy akár mindentől megfosztva szelgáljon. Ebben az Új Em
ber névben és címben, az elgondolásában, a jelentésében már ott sejlett valami
az eljövendő Zsinat szelleméből.

A Zsinat azonban akkor még messze volt. A körűlmények és események köz
ismertek; nem ez az alkalom való rá, hogy újra - és kellőképpen értelmezve
- elmondjuk, ami történt, s hogy miért történt. Aki majd egyszer megírja a
lap történetét (bár mi a magunk dolgainak történetét nem nagyon szoktuk,
sajnos, tanulmányozni és megírni), bizonyára fölteszi .magának a kérdést; vajon
helyes "alapállásból" indult-e, vagy útja legelején helyes léptekkel haladt-e a
lap; de vajon egyáltalán lehetséges volt-e számára, hogy az adott körülmények
közt - a jövőbe tekintés helyett egy látványosan meddő utóvédharc forgata
gában - helyes alapállásból és helyes léptekkel induljon? A maga nemében
jó lap volt, kétségkívül, és bizonyos értelemben "vegyes" is: míg kényszerűen

maga is beleszorult ebbe a kilátástalan utóvédharcba, közben föl-fölismerte' és
hangoztatta is, ahogyan éppen lehetett, azt, amit programként a címe mondott.

Természetesen nem vonhatta ki magát abból a katasztrófából sem, amelyben
a restaurációnak már eleve is képtelen reményei véglegesen szétfoszlottak. Az
egyház életében azonban az "összeomlások" csak arra jók, hogy lefejtsék, akár
fejszecsapásokkal is, a fölöslegeset, a tapadmányokat, a nem lényegeset, és csak
annál nyomatékosabban utaljanak a minden körűlmények közöttmegóvandó,
mert minden időkhöz egyformán szóló lényegre. Az intézmény megrázkódtatásai
ból csak edzettebben kerül ki a lélek, és csupaszabban, de fényesebben és táp
lálóbban a lényeg.

Ahogyan az egész magyar egyháznak, úgy az új Embernek is a régihez, és
a régihez tapadó restaurációs reményekhez képest szinte a semmiből kellett új-'
ra indulnia, illetve tovább mennie, megkeresve a maga optimális útját. Szelle
mileg is, anyagilag is nehéz korszak volt, de nem az "átvészelésé", hanem a jó
út kereséséé és megtalálásáé. Végérvényes tudomásul vétele és fokozatos meg
valósítása annak, hogy ami az örökből ránk, éppen miránk és éppen most bí
zatott, azt a szavak legteljesebb értelmében hic et nunc kell képviselni, hirdetni
és továbbadni. Sosem mások ellen, mindig másokért is; a szeretet, megértés és
megbecsülés, de ugyanakkor törhetetlen belső hűség szellemében, míndenfajta
tríúmfalízmus nélkül, de szilárdan és következetesen a· magunk meggyőződésében.

és ez előbb-utóbb szükségképpen meghozza gyümölcsét: a mások irántunk való
megbecsülését is.

A magyar egyház, és az Új Ember is, nagyon nagy utat tett meg a vi
szonylagos holtpont óta. Hasznos, okos utat, mindnyájunk közös jövőjében az
egyház szocializmusban lehetséges jövője felé. Hogy ez az út ma már a széles
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többség útja; hogy a régebbi attentizmusok és ölbetett kezű vagy sértődött "non
possumus't-ok után ma a jövőbe, saját jövőnkbe nézünk, és optimista szemmel
tudunk a jövőnkbe nézni, abban nem kis része volt az Új Embernek. Nagyon
nagy része volt, és van benne ma is.

Nem is kívánhat neki' a tíz évvel idősebb, de nem kevésbé megpróbált test
vér őszinte szeretetével, a közös munka szilárd barátságával mást és többet,
mint még nagyobb részt a jövő feladatok megoldásában s hozzá még több erőt

és kegyelmet a

NAPLÓ

CheRU 8'lya .yolcv8D éves
A világszerte ismeTt és szeretett Chenu atya, Marie-Dominique Chenu

professzor nyolcvan éves. Amikor a nagyszerű egyéniségről megemlékezünk,
rendtársa és legjobb barátja" Yves Congar vallomásaira támaszkodunk. "Chenu
atya az az életrevaló ember - mondja -, akit ha félreállítanak, visszavonul
yondolkodni; ha börtönbe kerülne, ott is találna társaságot, és néhány hét múl
va már baráti viszonyban lenne mindenkivel". Sok, nagyon nehéz megpróbál
tatást élt át, de töretlenül hű maradt önmagához, elragadó életvidámsága, élénk
gondolkodása, belülről sugárzó szabadsága másokat is tevékenységre indít;
azonnal barátokat, testvéreket szerez magának. Megrendítő élménye volt annak
a két fiatal papnövendéknek, akik egyik legnagyobb meghurcoltatása idején
mellette végezhették szentelésük előtti lelkigyakorlatukat. "Akkor - vallották 
Chenu atyát teljesen összetörték, szinte baltával 'jeldarabolták, de csodálatos
módon igen gyorsan helyreállt, életereje frissen áradt belőle. Sokat tanultunk
tóle egy életre".

1895. január 7-én született, kisiparos családból, a Szajna menti Soisyben,
nem messze az annyira kedves működési helyétől, Saulchoirtól. Mindig igény
telen, egyszerű természetű volt. Nem sokat adott a külsőségekre, a kényelemre
és a szórakozásokra, különösebben még a kulturális értékekre sem. Tizennyolc
éves korában belépett Szent Domonkos rendjébe. Leginkább a szemlélődés sze
retete vonzotta hozzájuk. Egész életében igazi kontempláló szerzeies maradt,
még a legnagyobb tevékenységek közepette is, amikor - mondta - "elkötelez
te magát a teológiának".

Az első világháború után a németek elfoglalták rendházukat, ekkor került
a római Collegium Angelicumba, a Szent Tamás 'egyetemre.' Egyik nagy mes
tere Garrigou-Lagrange volt. Neki köszönhette szilárd hitét, természetfeletti lá
tásmódját, amit soha egy pillanatra' sem veszítet~ el életében. Mindezt kiegészi
tette az emberi élet reális megismerésével, amihez a hit ésszerűsége és a tö,'
ténetiség szemlélete járult. Erre a látásra Reginald Schultes ébresztette. Egyéni
ségében a természetfelettiség és a történeti lét értéke harmonikusan ötvöződött

egybe és már akkor is döntően irányította eszmerendszerét, amikor még az egy
/lázi gondolkodásban a kettőt élesen elválasztották.

Tanulmányai befejezésével Saulchoirban, a rendi főiskolán a teológiatör
ténet tanára lett. Főleg a dogmafejlődés története érdekelte. Ekkoriban a do
monkosokat többször kiutasították Franciaországból, a ezerzetesek többsége pedig
elpusztult a háborúban. Saulchoirban azonban a rend - sajátos hivatása sze
Tint - kezdett újra felvirágzani: Isten népének igehirdető szolgálatára számos
új hivatás jelentkezett. A rendházban friss szellemmel töltötték fel a régi sza
bályokat, helyreállították az énekes zsolozsmákat, a fiatalok fokozott erővel ta
mütak, érdeklődéssel dolgoztak, különösen Szetit Tamás értékeinek időszerűsíté

sé ben. Chenu atya tudománytörténeti kurzusokat és arisztoteiészi szövegma
gyarázatokat tartott, közben elmélyedt a korabeli filozófiában. Rábízták a fárasz
tó könyvtári feladatokat is, és megindította a Bulletin thomiste c. folyóíratot.

Ezek a tények azonban még nem sokat mondanak arról, hogyan lett a szel
lemi ébresztés olyan mesterévé, hogy nélküle már nem lehetne megírni a XX.
,c,zázad teológiatörténetét. Amikor az Arisztotelés-magyarázatok techníkáját
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továbbadta, maga is átélte azokat az örök értékű emberi kérdéseket, amikről ko
runk embere megfeledkezett. Éles látásával azt is észrevette, hol hibáztak, és év
századok során hogyan távolodtak el a helyes gondolkodás feltételeitől. Úgy
látta, hogy a századforduló időszakának problémái érdekes módon rokonságban
vannak Szent Tamás koráéval. Szent Tamás megoldásait pedig történetkritikai
módszerével sikerül helyesen megfogalmaznia és korszerűen közvetítenie. Ezzel
j'endkívüli szellemi feladatot oldott meg. Nagyszerűt alkotott, de idejének, egyé
niségének nagy részéről mégis lemondott, amikor másokért dolgozott, másokat
indított útnak, sőt a teljes lemondás áldozatát is sikerült életében többször meg
hoznia. Étienne Gilson úgy jellemezte, hogy "teljesen szétosztotta magát, felol
dódott másokban". Saulchoirban éppen úgy tevékenykedett, mint Ottawában,
ahol megalapította a Középkori Tudományok Intézetét. Számos kis csoportban
dolgozott, üléseken, konferenciákon ébresztette az rmbereket, minden kis kezde
ményezést felkarolt. Minden sikertelenségnél tudott reményt ébreszteni. Szemé
lyes érintkezésekben sugározta derűjét, árasztotta gondolatait. Ö nem a nagy
szónoklatok embere volt, hanem a kis csoportok lelkesítő igehirdetője. Mindennél
fontosabbnak tartotta a személyes kapcsolatot~ A zsinaton rendkívül erős hatást
gyakorolt a résztvevőkre, bár hivatalos megbízatást nem kapott, mint személyes
meghívott volt jelen. Itt megláthatta, hogyan virágzott ki mindaz, aminek ő

volt az egyik korai magvetője. Mielőtt azonban XXIII. János pápa napja felra
gyogott, ennek a vetésnek két nagy vihart kellett átvészelnie.

A harmincas években a francia domonkosok egy új teológia megvalósításá
ban reménykedtek."Chenu atya nyomdokain kezdtünk újra hinni a teológia ér
telmében - vallja Yves Congar -. Úgy láttuk nem elégedhetünk meg a haj
dani teológiai kifejezések puszta ismételgetéseivel, sem pedig a kötött gondolko
dási formák másolgatásával. Saulchoil'ban úgy hittük, a teológiának van még
mondanivalója korunk emberének, és választ tudnánk adni a legnehezebb kér
désekre is".

Ezeket a termékeny gondolatokat Chenu atya "Egy teológiai iskola Scwlchoir
ban" címmel kis könyvben foglalta össze. A mű kéziratként jelent meg, csak ba-o
l'átainak küldte el. Közölte benne a teológiai megújulás éltető lehetőségeit és
jövőre' mutató távlatát. De nem hiányzott belőle "bizonyos teológusok" kritikája
sem, akik zárt, merev gondolatrendszerré fagyasztották a szent tudományt. Ezek
a "bizonyos" teológusok hamarosan úgy látták, hogy az új kezdeményezés "ve
szélyeztetheti az egész teológiát", ezért támadást indítottak ellene. A kis írást
feljelentették, és az egyházi hatóságok 1942-ben indexre tették. Ezzel egyszerre
megfosztották Sauleheirt sajátos életerejétől. Chenu atyának ott kellett hagynia
az intézet igazgatását, és a tanítástól is meg kellett válnia. Nyilvánosan elitél
ték; lehetetlenné tették, hogy törekvéseit megmagyarázhassa, önmagát megvéd
nesse. Azt sem mutathatta be, miként akarta szeretetben és szolgálatban össze
fogni a teológiát és a saulchoiri kutatások eredményeit. KüZönösen nagy fáj
dalmat okozott neki, hogy személye miatt ettől az időtől kezdve a hivatalos egy
házi szervek a Főiskolát is gyanúsnak bélueqeztéle. De egy pillanatig sem hagy
ta el hite, lelkiereje és belső világosságának bizonyossága. Atvonult egy másik
el,hanyagol't területre, a lelkipásztorkodásba. Akkoriban figyeltek fel arm, hogy
nem elegendő a hívek belterjes lelki gondozása. Az egyház küldetése minden
embel'hez szól, köze van a mindennapi élet kérdéseihez és kötelessége segíteni
a szociális problémák megoldásában. Rövid idő után már ott láthatjuk Chenu
Cltyát a kizsákmányoltak oldalán elkötelezett papok soraiban.

Amikor tíz' év munkájának iratanyagát feltárták - munkatársa, Godin abbé
halálától egészen a munkáspasztoráció egyházi betiltásáig -, csak akkor derült
tci, milyen jelentős szerepe volt mindebben Cnenú atyának. Megvádolták, hogy
triint igehirdető a marxista indításokat is magáévá tette; ezt nem találták a ka
tolikus magatartáshoz illőnek. "Jól tudjuk - írja Yves Congar -, vannak olyan
vádaskodások, amelyek, hogy köZönséget nyerjenek maguknak, gyanúsításaikból
állít ják össze és hitetik el a maguk »igazát«". Chenu atya közösséget vállalt
azokkal a szociális mozgalmakkal, amelyek a munkások emberségesebb életének
megvalósítására törekednek. Az első fenyegetések után nyilt cikkben fejtette ki
mít jelent a munkások, a szegények között élő papok küldetése. Majd mint
teológus mindezt érnekkel támasztotta alá, és kérte, hogya hierarchia állítsa
vissza a munkásokért küzdő papság hivatalos státusát, Majd elméletileg is új
mfogalmazta a papság emberekhez szóló reális küldetésének evangéliumi fel
adatát, Mire azonban a cikk megjelent, már súlyos szankciókat hoztak ellene
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és a vele együtt dolgozók ellen. Különösen a három jó barátot, Chenu, Congsr
és Féret atyákat hurcolták meg. "Egyszer talán majd elérkezik az a nap, amikor
1:ilágosan megtudják elkötelezettségünk pontos és igazi indítékait. De talán ez
nemis olyan [ontos?" - írta akkor Conqar.

Chenu atyának most már nemcsak rendházát, hanem Párizst is el kellett
hagynia és Le Havre-ba kellett távoznia. Havonta egyszer azonban visszajárt,
és folytatta küldetésének kicsiny, de hűséges munkáját. Két olyan cella között
osztotta meg életét, amelyekből hiányoztak legfontosabb életfeltételei: a köny
vek. Ekkor már hatvanéves; de továbbra is életvidám volt, megtartotta lendü
letét, mosolyát, nagyszerű felfogóképességét és rendkívüli sugalmazó készségét.
Soha egy pillanatra sem egyezett bele olyan gondolatba és magatartásba, amit
lelkiismerete ,nem helyeselt.

Azt is világosan látta, hogya külső szenvedése,k nemhogy megosztanák, ha
nem ,inkább csodálatos harmóniába fogják egyéniségét. Életének első szakaszá
ban felismerhette a teológia igazi küldetését, és erre vonatkozó felismeréseit
adhatta tovább. Ezért mélyedt bele a történettudományokba és alkalmazta a
társadalmicgazdasági feltételek kritikai módszerét. Eközben erősödött meg ben
ne a szociális problémákért indítandó apostoli munka igénye. Ezzei nemcsak a
teológiát, hanem az igehirdetést is megnyitotta korunk társadalmi változásai
előtt. Életének mindkét szakaszát egyaránt jellemzi a valóság vizsgálatának pon
tos módszere és a gyakorlati észlelés nélkülözhetetlen szükségessége. Fejlődése

útjának folyamatos egységét Parole de Dieu - (Isten Szava) c. művében fog
lalta össze. Nyolcvan cikkét két kötetbe gyűjtötte: Hit az értelemben és Az
evangélium korunkban (Paris, 1964). Az összefüggést így magyarázza: "Az isteni
kinyilatkoztatás megtestesülésének két fejlődéstörvénye van: az ember lelkében
szellemében és a történelem kibontakozásában".

"Mindnyájunk nagy ajándéka volt - emlékezik vissza Yves Congar -,
hogy átélhettük XXIII. János pápa aggiornamentóját és az egész zsinati újjá
születést. Az Egyház az új idők szellemében fogta fel az Igét, az Isten Szavát.
Az a visszhang, ami most Rómából hangzott felénk, egészen más üzenet volt,
mint az előző években. Az a gondolat és életirány, amit visszaszorítottak, amit
kicsinyes m6don próbáltak bennünk elfojtani, most nyitott utat talált az Egy
házban".

Chenu atya lelkisége és szelleme győzött. Nyolcvanévesen is fr'iss, életvi
dám, ma is telve van humorral, az evangélium egyszerű derűjéve!.

SZÉLL MARGIT

DUNANTÚLIAK

A "dunántúliság" ugyan nem minő

sítő fogalom az irodalomtörténetben,
mégis ki tagadná: ma is létezik a du
nántúli líra, melyhez már nem tapad
hozzá a sok félreértést okozó "pannón"
kifejezés, de ugyanolyan szívósan őrzi

hagyományait, mint harminc-negyven
évvel ezelőtt, s 'ma is ugyanúgy meg
szelaltatja azt a lágy, búgó csellóhan
got, mint néhány évtizede. Talán Vár
konyi Nándor körül verődött össze az
a néhány tehetséges fiatalember, akik
később kis szígetet; kulturális közpon
tot akartak varázsolni Pécsett. Talán
az ő polihisztori érdeklődése volt rájuk

'a legnagyobb hatással, s neki köszön
hető, hogy verseikben igen erős a kul
túrhistóriai érdeklődés, nem idegen
kednek a természettudományos és a fi
lozófiai ihletéstől sem. Várkonyi mel-
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lett a hagyomány is dajkálta őket, el
sősorban Berzsenyi ihletése, akiről ma
is lángoló szeretettel, tanítványi hű

séggel vallanak verseikben és tanulmá
nyaikban. És ott él tovább ebben a
lírában egy dunántúlivá szelídült Ho
ratius is; és természetesen Vergilius,
kinek pásztorai ma is folytatják édes
bús párbeszédüket a torlódó nyáj mel
lett. Igaz, a hatalmas mezőségek he
lyébe jól megművelt gazdaságok kerül
tek, s a természet világa alapvetőert

megváltozott. Nem változtak azonban
a színek, a hangulat, egyszóval azok a
lírai sztereotípiák, melyek szinte kínál
ják a költőnek az idill menekvését.

Ma már persze a menekvés lényege
is megváltozott. A harmincas évek ar
gonautáí még a világ elől menekültek
a "szigetre", abban a reményben, hogy
a valóság rémületét majd csak sikerül
egy képzelt világ idilli közegében el-



Mily hirtelen fogyott el
a málna és a mámor,

jó ize minden jónak,
a nyár elillant emlék.

Egy Csokonai-sor lett
versemben és a kertben

lapul a fák nagy árnya,
károg a varjú, fázom.

Bárdosi Németh János tapintatosan
elhallgatja, hogy nemcsak szervezőként,

hivatalnoki tapasztalatait hasznosítva
vett részt az irodalmi kísérletekben és
csatározásokban, hanem költőként is.
Pedig ha akarná sem tagadhatná köl
tői tehetséget, hisz az Utak és útitár
sak mindegyik lapját áttorrósítja a
poétai hevület, s minden sorát nemes
anyaggal vonja be az a halk, szerény,
mégis távlatokat sejtető líraiság, amit
verseiben is annyira szeretünk.

A lélek lángjai című versgyűjtemé

Ilye ismét válogatás. Annak meglehe
tősen szigorú, hiszen e több évtizedet
magába ölelő költői pályának sokkal
több megőrzésre méltó teljesítménye
akad, mint ebből a vékony kötetből

kiderül. Az új versek arról árulkod
nak, hogy ez a' mélyen humanista
költő még az őszi betakarítás éveiben
is új hangokat fog, melyekben ott
zeng a dunántúli táj szeretete (mint
a régi versekben), de ott a megújuló
élet hangja is. A kettő ötvözetéből tá
mad. napjaink legsajátosabb természeti
élménye, mely megőrzi ugyan a ko
rábbi idilli színeket, de beleszövi a
sokszínű szőttesbe a mozgalmasság és
átalakulás vibrálóbb árnyalatait is. Es
mindezek mellett ott az öregedés nosz
talgiája, a belenyugvás alázata, mely
oly zengövé és eredetivé teszi Bárdosi
Németh Jártos utolsó verseit:

feledniök. A mai költő anagyvárosból
menekül. A ziháló, egyforma házsorok
közül, mint Bárdosi Németh János,'
vagy a kisvárosi környezetből egyenest
föl a hegyre, amely még őrzi az ifjú
ság ízeit. Takáts GJ'ula új kötetének
címe: Száz nap a hegyen. Vagy a napi
munka fárasztó egyhangúságából ki a
természetbe, mint Káldi János, aki
már kötetének címével- is elkötelezi
magát a természetélmény mellett,

Mielőtt azonban fellapozzuk ezeket a
köteteket, idézzük vissza egy pillanat
ra a dunántúli költészet félmúltját.
Annál könnyebben megtehetjük ezt,
mert verseskötetével együtt Bárdosi
Németh János kiadta tanulmánykötetét
iS,3 melyben pályatársairól szóló emlé
kei mellett bőven szól irodalomszerve
zői élményeiről is. (A szép kiállítású
kötet címlapját Martyn Ferenc remek
illusztrációja díszíti, bár talán inkább
egy regény, mint egyesszékötet cím
lapjára illenék.) Bárdosi Németh János
ból hiányzik a némely költőkre oly
jellemző bohémia és feledékenység. Ez
úttal ez nagy szerencse, hiszen a hősi

időknek épp ezért lehet hív tanúja.
aki jelenvalóvá varázsolja emlékei és
levelei segítségével azt a kort, mely a
mai fiatalság számára már legendás
messzeségbe tűnt.

Nagyon nehéz volna Bárdosi Németh
János esszékötetének bármelyik részét
kiemelni. Mindegyikben megkap az
irodaiom értő és irodalomszerető költő

biztos ítélete, pontos helyzetértékelése.
Kivált ott forrósodik fel a hangja,
ahol azokról az irodalmi harcokról, kí
sérletekről ír, melyeknek maga is ré
szese volt (ezek a részletek valóban
forrásértékűek, s a harmincas évek
irodalmának kutatását új mozzanatok
kal gazdagítják). Rendkívül jelentős,

amit az Írott kő című folyóiratról Takáts Gyula száz napot töltött a
mond el, hasonlóan izgalmas a Faludi "hegyen".4 Ez a száz nap nemcsak ar-
Ferenc Társaságra való emlékezése és ra volt elég, hogyelgyönyörködjék a
a régi pécsi évek megidézése. Kivéte- Balaton szikrázó öbleiben, hogy szak-
lesen fontosnak érzem a Szabó Lő- értő hunyorgással vizsgálja az új bor
ríncről szóló fejezetet, amelyben a színét és zamatát. Ebbe a száz napba
nagy költő emberi arcára rajzol új vo- belezsúfolódott egy izgalmas gondolati
násokat. Rendkívül plasztikus a Weö- kísérlet is: a költő ugyanis a filozófia
res Sándort megidéző tanulmány, mely- és a természettudományok mozgósítá-
nek levélközléseiből és emlékezéseiből sával, de megőrizve régi képeit és vi-
teljes hitellel áll elénk az az ifjú poé- lágát, arra a kérdésre kereste a vá-
ta. akihez olyan nagy - és később laszt, sikerül-e az embernek emberhez
bételjesült - reményeket fűzött példá- méltó életet kialakítania a földön,
ul Babits Mihály is. vagy önmagunk elpusztítóívá válunk-e.
l.) Bárdosi Németh János: A lélek lángjai (Magvető, 1974.)
2.) Káldi János: Tavaszt-kiáltó (Szombathely, 1975.)
3.) Bárdosi Németh János: Utak és útitársalt . (Szombathely, 1975.)
4.) Takáts Gyula: Száz nap a hegyen (Szépirodalmi Könyvkiadó,. 1975.)
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Már a Villámok mértanában meg
kezdődött Takáts Gyula költészetének
átrendeződése. Ö, akit valaha Vas Ist
ván somogyi parnassien-nek nevezett,
kötetről kötetre közelebb került a való
élet legnagyobb és legégetőbb problé
máihoz, idillje egyre szentenciózusabb,
gondolkodásmódja egyre fílozofíkusabb
lett. A. Sós forrásban már lírai esz
közei is átalakultak: korábban derűs,

világos alapszíneí megkomorodtak, s a
versformálásra érezhetően hatni kez
dett a neoavantgard, Ennek következ
tében sűrűvé vált verseinek gondolati
anyaga, majdnem mindegyik költemé
nye feszült együttgondolkodást kívánt
az olvasótól. Nem olvasnivalót akart
adni, hanem meggondolkodtató. filozo
fikus szöveget, így állítva vissza az
antik filozófiai hagyományt. Ezen az
úton visz tovább A Heszperidák kert
jén innen ciklus,' amelynek rengeteg
központozása, egymásra torlasztott gon
dolata arról árulkodik, hogy Takáts
Gyula költészete telve van még vá
ratlan meglepetésekkel, eddig csak a
mélyben rejlő, de most feltolulni kész
indulattal.

Tévedne azonban, aki azt hinné,
hogy a gondolat elsorvasztja új köte
tében a formát. Inkább az az izgal
mas, ahogy régi világába beszüremke
dik az új élmény. Ma is najádole és
szatírok kergetőznek zöld rétein. ma is
Bacchus alussza édes álmát a pince
közelében. Fölöttük azonban, szinte
észrevétlenül, . egy gombaalakú felleg
leselkedik, amely arra figyelmeztet,
hogy az ember elég erős már ahhoz,
hogy önmagát is elpusztítsa. Arra akar
tanítani a költő, hogy a szépség fel
ismerésének képességát kell még job
ban kifejlesztenünk magunkban. Még
nagyobb odaadással kell rácsodálkez
nunk a világra, hogy kialakuljon ben
nünk az értékek és hagyományok meg
őrzésének és megóvásának képessége.

És talán új az a balladai hang,
amely eddig inkább Takáts Gyula re
gényeit jellemezte, az a látomást és a
realitást egybe játszató, vibrálóan iz
galmas lírai attitűd, amely oly szépen
nyilatkozik meg a Vendég, serZeggeZ
ben:

Míg bent, píneémben kong,
ott kint a puska csattan •••
Akár a vér, suhog a bor,
Tökére rogy a vadkan.

N)'íHk a fekete ajtó.
l\lögötte, a jégen rfanás •••
Kerten lépnek a küszöbön át.
Köszön a nagy, piros vadász

és bort kér a másik: az angyal!
Fehér a serlegtöl keze
s mínt frissenvert ácsszegek feje,
ragyog ram- két jeges szeme.

A 'tavaszt kiáltja Káldi János, aki
akkor írja legszebb verseit, amikor
kint a természetben rácsodálleozik egy
virágzó bokorra, amelyről rögtön eszé
be jut az ember csodálatos teremtő
ereje és tehetsége. Azok közé a sze
renesés adottságú költők közé tartozik,
akik az egyeditől szinte észrevétlen su
hanással érik el az egyetemes magas
latát:
Egy a föld.
Egy a bűbája-derűje-könnye.

Száz kötelékkel
hűséggel és szomorúsággal van összekötve
a vítag,
s rajta az emberi sors.

Ez az egyetemességbe tágító látásmód
néha persze kicsit pedagogikus, túlsá
gosan is szentenciózus. De az vitat
hatatlan, hogy Káldi János költészete
folytonosan tágul, terebélyesedik, s
épp akkor mondja a legtöbbet, ami
kor szinte koppanó egyszerűséggel ad
ja vissza a tájat és az abból sarjadó
gazdag asszociációkat. Kitűnő példa rá
a Rónay Györgynek ajánlott Hazafelé:

Alomként száll a réten át
szélbe kapva a fűzfaág.

El-eltűnik a keskeny út,
akár egykoron, éppen úgy.

Virít, akár a szegfűszál,

Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

Az egyszerű, a mindennapi válik nála
többnyire a vers témájává. Ritkán
emelkedik túl azon a szernhatáron,
ameddig a mi tekintetünk is elér. S
talán ezért is szerétjük költészetet,
mert a sokszor látott, urios-untig is
mert tájból is fel tudja mutatni az
egyszerít, a szépet, az igazán nemes
anyagból gyúrtat.

S/Kl GÉZA
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SCHUBERT ÉS CALDARA MISÉJE

Schubert az F-dúr misét 1814-ben
komponálta. Mindössze tizenhét éves
volt, de már oly,an nagyszerű dalok
szerzőjének vallhatta magát mint az
Erlkönig, a Gretchen am Spinnrade és
a Rastlose Liebe. A lichtentali segéd
tanitó küzdve a deklamáció, a forma
problémáival, ekkor tette meg első lé
péseit a többszólamúság területén is.
Kezdettől szigorú bírája volt önmagá
nak, és megszállottsággal határos szor
galommal dolgozott. Gyermekfejjelírt
300 dalát Brahms "toll-gyakorlatok
nak" nevezte. F-dúr miséje sem több
ennél, holott mindig is Urára hajlamos
alkatának legszebb erényei: a melód~a
bőség, a gyermeki egyszerűség, tiszta
ság - egyházzenei alkotásainak leg
főbb sajátsága - ebben az első Misé
ben már fellelhetők. Egyházi kompozí
cióinak vizsgálatánál külön figyelmet
kell szentelnünk a szerző sajátságos
lelki alTcatának. Hans Gál Franz Schu
bert oder die Melodie című alapvető

könyvében megállapítja, hogy a zene
költő sohasem tehetett mást, minthogy
azt adta vissza, ami lelkét eltöltötte,
és a szó schilleri értelmében naívan
szemlélte a; természetet. Az osztrák
tájnak különleges sajátsága - Schu
mann szavaival: - "... a katolikus
tömjénfüst könnyű ködében" ("Mit ei
nem leichten katholischen Weihrauch
duft überzogen") jelenik meg szerze
ményeiben. Ez a sajátosság a század
elő "vándor Ausztriájának" áhítata.
Feszületek, Marterlek, kápolnák áll
nak úton-útfélen. Fatörzseken szentké
peket, imazsámolyokat helyez el a za
rándok, aki belső sóvárgásának így ad
ja jeIét megfáradva a XVIII. század
racionalizmusától.

Ha a B-dúr posztumusz zongoraszo
náta elfogulatlan áhitatát hallgatjuk,
a misék legkevésbé sem hivalkodó
vallásos érzésére kell gondolnunk. A
Hofkapelle kóristája élete végéig meg
őrízte azt a tulajdonságát, melyet ha
lála előtt három évvel hozzátartozói
hoz írt egyik levelében így fogalma
zott meg: "CsDdálkoztok jámborságo
mon . .. melyet a Szent Szűz tiszteleté
re írott hímnuszomban (Ave Maria)
fejeztem ki, s amely úgy látszik, meg
ragadja és áhítatra hangolja a kedé
lyeket. Azt hiszem, ez azért van igy,
mert sDhasem kényszerítem magamat
ájtatosságr,a és sohasem komponálok
efféle himnuszokat és imádságokat,
hacsak az áhítat önkéntelenül el nem

ragad, akkor azonban ez rendszerint
valódi és igazi érzés ..."

A lictitenuili: plébániatemplomban be
mutatott F-dúr mise mintha Haydn
istenszemléletét tükrözné; kompqzitóri
kus megoldásában is a nagy elődök

hatása érezhető. Credo-ja viszont már
,a hosszabb kidolgo?ás helyett azt a
"korszerűbb" rövid formát követi,
amely Caldara nyomán Mozarton át
érvényesítette hatását. A Gloria záró
fúgája - szokásos sablon-megoldás 
inkább hatásáv,al, mint mélységével
megaragadó, de a Kyrie, Benedictus,
Agnus Dei ennek a gyermek-szerzőnek

már meglepő lelki érettségéről, érzé
kenységéről vall. (1815-ben a Dona
nobis pacem részlethez újabbatkom
ponált.) A 26 tagú zenekarban 3 har
sona szerepel, amely elengedhetetlen
eleme volt az akkori egyházi zenének.

Pünkösdkor a budapesti Terézvárosi
Plébániatemplom ének- és zenekara
Kryzewsky Sándor karnagy vezényle
tével felújította ezt a nálunk alig is
mert Misét. A templom kottatárában
lévő egyedi partitúrán Kossovits Jó
zsef karnagy neve olvasható (talán le
származottja a Reményhez című Cso
konai-vers megzenésítőjének). A név
visszautal a templom kÓ7'usának zenei
múltjára. Kemenes Frigyes az itteni
énekkarral muiatta be annak idején
F1'Iankfurtban Kodály gyönyörű motet

'1áját, a Jézus és a kufárokat. Ugyan-
csak itt vezényelt és' orgonált Szalay
Lajos, a neves orgonamúvész.

Kryzewsky Sándor folytatja elődei

hagyományát. A 20 tagú együttes el
sősorban a cappella kórusműveketé'ne
kel. A csiszolt hangzás, a zenei ele
mek részletes kidolgozása ennél fogva
erényük, de nem hiányzik a dinami
kai fokozás kulturált képessége sem az
egyes szólamokból. linnek tulajdonít
ható, hogy Schubertmúvében valósá
gos nagykórus hangzást hallottunk. A
teljes zenekar csak egyes részeknél
szorította háttérbe a vox humana-t; s
akkor is elsősorban az üstdobok túl
fokozott hangereje volt zavaró. (Úgy
véljük: a nem egészen kifogástalan
akusztika is hozzájáruU ehhez.) A kó
rus és zenekar egységes, szép hangzás
képe, a megformálás biztossága, a sz6
listák - különösen a szoprán - kon
centrált éneklése dicséretet érdemel.

*
Eberlin, Adlgasser, Michael Haydn

kezdhetjük a sort, ha Mozart egyház
zenéjének előzményeiről beszélünk. S
bár a zenetörténet alig vesz tudomást
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TÖTH SANDOR

róla, az "elődök" kazt ott van Antonio
Caldara is, akinek miséit a kis Mozart
Salzburgban hallgatta,·· hiszen Sigis
mund hercegérsek előszeretettel ját
szatta azokat. qaldara, haláláig, 1736-ig
Fux mellett masodkarmester volt Bécs
ben.

Vannak kutatók, akik a két kompo
nista: Caldara és Mozart műveinek

formai jegyeit vetik össze, s így von
nak párhuzamot például a Missa Dolo
rosa és a Koronázási vagy a ·c-moll
mise között. Érdekesebb azonban a
hangzás vizsgálata. Két évvel ezelőtt

a Mátyás templom énekkarának jóvol
tából hallottuk Caldara remekét. a
Missa Dolorosát. (Partitúráját Tardy
László a Zeneakadémia kézirattárából
bányászta elő.) Nem volt nehéz a ha
talmas ·dallamanyagban felfedezni azo
kat a "tragikus pillanatokat", a calda
rai lélek ősi képleteit, amelyek Mozart
Requiemjének sziv(Írványos ködfátylán
is átsütnek. Sokan úgy vélekednek:
Mozart elődök nélküli. O az ös, aki
nek még beszéde is zenébe írható s
aki úgy játszott a zene elemei';el
mint a kicsinyek a szavakkat. És e~
igaz is. De még az ő muzsikája sem
vizsgálható. szuverénül, ha hiányzik
forrásainak megnevezése.

Az iménti párhuzamok természetesen
csak akkor nevezhetők korrektnek, ha
tudjuk, hogy a salzburgi évek egy
házzenei termése inkább viseli azokat
a könnyed, rövid, laza faktúrájú saját
ságokat, amelyek Wolfgang Führinger
véleménye szerint Caldara Sex Missae
je közül éppen az utolsót, a G-dúrt
jellemzi. Ez a könnyedség, rokokó báj
mélyül el ugyanis a későbbi Mozart
és Caldara-művekben, s talán nem len
ne haszontalan kimutatni a nagy kom
pozíciók szerkezeti és egyéb rokonságát.

Ugyancsak az 'összehasonlításhoz ad
hat alapot, hogy mindkét komponista
(korai művekről lévén szó) kevésbé
fordított gondot a liturgikus szöveg
zenei feldolgozására. A zenei szerke
zet, a kifejezés és értelmezés tradicio
nális megoldásokat mutat. (Pl. a Be
nedictust szóló énekli, a Dona nobis
pacem tempóban elválik a többi rész
től stb.)

/ Az i748-ban Bambergben megjelent
G-dúr mise (eredetije a felső-auszt

riai bencés alapítású Kremsmünster
Zenei Archivumában található) az idén
júniusban a Kőbányai Szent László
plébániatemplom énekkarának előadá

sában hangzott el, amely egyben ma
gyarországi bemutatónak számít, tehát
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egyházzenetörténeti esemény. A bemu
tató érdemét növeli, hogy a több mint
félévszázados múlttal rendelkező kül
városi kórus vállalkozott erre a feladat
ra. Az együttesről az utóbbi időben

gyakran hallunk, s Bárdos Lajos is
elismeréssel szólt - több ízben is 
szerepléseikről. A szólamok egyre tisz
tább hangzása, a kidolgozás apró{ékos
sága, a fegyelem s a legnemesebb ér
telemben vett egyházzenei szolgálat a
fő erősségük, amelyhez növekvő igé
nyes~ég társul. A karnagy, Varsányi
Istvan 1967-től vezeti az énekkart.
(Előde a jó nevű Incze Aurél volt aki
a magyar szerzők közül Pikéthy Tibor
egyházzenei kompozícióit . állandó reper
toáron tartotta. Ö vezényelte a XXIII.
János pápa tiszteletére írt "Pro Pace"
mise bemutatóját is.)

Varsányi nagy gondot fordít az a
cappella éneklésre, új művek betanítá
sára. Allandó fejlődésük belső össze
szedettséggel párosul. Önerejükre tá
maszkodva lelkesen vállalják a zene
tanulással járó nehézségeket s a kar
nagy és Antal Sándor (a ze~ekar kon
certmestere) szakmai tanácsait megfo
gadva valóban kiegyensúlyozott szólam
hangzást érnek el. Ennek két tanúsága
az idén énekelt Nelson mise és a Cal
dara-bemutató.

A G··dúr mise előadásából a Kyrie
allegro tempójának tartása, a szólók és
a kórus koncertálóan árnyalt váltako
zása, a lírai részekben (Credo: Et in
~arn~tus adagio-ja, Benedictus stb.) az
arado muzikalitás külön dicséretet ér
demel. A hangzás egysége, amely két
éve Cz. Kwieczisky lengyel komponis
ta Karácsonyi kantátájának bemutatá
sakor már feltűnést keltett, ezúttal
sem maradt el. (Amit a jövőben még
gazdagabban kamatoztathatnak a kőbá

nyaiak az otthonos biztonságuk a régi
és az új zene hangulati elemeinek
poentirozásában.) Ugyanakkor vala-
mennyien érezhettük a geistlicher
Musik" szellemét. "

Caldara miséje praktikus mű. Rövid
ségénél, tömör, mégis laza" zenei
anyagánál fogva. S ez utÓbbi nem va
lami félvilági vagy egyenesen világi
hasonlatot hordoz, hanem a bel canto
jellegéből adódó énekelhetőséget. tzig
vérig barokk egyházi nyelv ez, egysze
rű, tiszta. A megújított liturgia időtar

tamába jól beleillik, nem osztja meg a
mise. egységeit. Olyannyira nem, hogy
a mtse folyamán még 5-6 népének is
elhangzott, tehát a közös ének sem
maradt el.



UXNDEL KANTÁTÁl, BALASSA
SÁNDOR REQUIEMJE

Amikor a huszonegy esztendős Hiin
del Itáliába érkezett, szomjas érdek
lődésselvetette magát minden új mű

faj tanulmányozásába. tgy kötött szo
rosabb barátságot a világi kantáta mű

fajával, mely abban az időben sokkal
inkább egy opera részletére emlékez
tetett, semmint önálló műfajra. Hiin
del,' akit első sikerei és bukásai külö
nösen az opera iránt tettek fogékonnyá,
számtalan kísérletet tett a kantáta mű

fajában. Ezekben elsősorban természe
tesen nem a művek tartalma az érde
kes, a szövegek ugyanis híven alkal
mazkodnak a kor közhelyeihez és el
várásaihoz: az antik tárgy amúgy is
kevés tartalmi variációra adott alkal
mat. Am hallatlanul izgalmas, ahogy
egy igazán nagy tehetség a maga ké
pére és hasonlatosságára formálja
még a közhelyeket is. Egy-egy villa
nás, a dallam játszi fordulatai mögött
váratlanul mélyebb árnyalat jelzi, hogy
Hiindel, aki még ezer szállal kötődött

a korhoz, magában hordta már az el
szakadás adottságait is. Elsősorban ez
ért igazán érdekes a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat Hiindel kantáta-le
meze, melyen két ilyen tipusú alkotást
hallhatunk, a Delirio am01'osó-t és a Nel
dolce del' oblió-t. Különös jelentőséget

ad ennek a kiadványnak, hogy ismét'
alkalmunk van megcsodálni Kalmár
Magda kivételes énektudását és stílus
ismeretét. Hajlékony, k.önnyen alkal
mazkodó, mindig a legjobb pillanat
ban "kinyíló" hangja egyikévé teszik
azoknak, akikben az igazán nagy ora
tórium-énekest sejthetjük (s ebbéli vá
rakozásunknak már jó néhány nagysi
kerű estén meg is felelt). A kiséretét
ellátó Liszt Ferenc Kamarazenekar és
a kitűnő hangszeres szólisták ideális
partnerének bizonyulnak, s nekik is
jelentős részük van abban, hogy ez a
lemez az év' egyik legszebb kiadványa
lett (SLPX 11653).

Az újabb magyar zene érdekes vál
tozatokat maitat. Szinte érintetlenül él
tovább a bartóki és. kodályi tradíció,
ám ugyanakkor viharos gyorsasággal
tört be az avantgard is, melynek je
lenlétét a hagyományos forma felbom
lása, a dallam széttöredezése és a
mondanivaló közvetetté válása ís iga
zolja. Számtalan tehetség bukkant fel
az utóbbi években, s elsősorban nekik
köszönhető, hogya kortárs zenének
mind nagyobb és értőbb közönsége

van. Azt azonban nem lehet tagadni,
hogy kevés az igazán súlyos és jelentős

egyéniség, aki képes lenne a sokféle
és sokágú törekvéseket összefoglalni. A
rengeteg alkotás közül kevés marad
meg a pódiumon, nagyon sok elsikkad,
egy-két előadás után "ejtik". Ki ne is
merné Honegger panaszát a modern ze
ne és a közönség kapcsolatára vonat
kozóan? Mennyire izgalmas lenne meg
találni itt és most, a mi zeneszerzőink

között korunk Honeggerét. A Hangle
mezgyártó Vállalat mindent megtesz
azért, hogy az igazi tehetségek kivá
lasztását megkönnyítse.' S ki ne fogad
ná .elismeréssel az új művekkel bemu
tatkozó Székely Endrét, aki a hangzás
új kombinációival és a programzene sa
játos megújításával kisérleteziki: (SLPX
11666) S kinek ne melengetné a szívét
az a tudat, hogy van nagyra hivatott
művészünk, a zongorista Fellegi Adám,
aki egész tehetségével a legújabb zene
ügyét szolgálja? (Kitűnő előadásában

egy csokorra való mai művet hallha
tunk: Láng István, Kocsár Miklós, Sop
roni József, Székely Endre, Kalmár
László és Sáry László szerzeményeit.
Közülük talán Soproni Józsefé a leg
izgalmasabb, hiszen ebben érezni leg
pregnánsabban a szintézis kísérletét.)
(SLPX 11692) Am az ígazi kristálY9S0
dási pontot mégis Balassa Sándor te
vékenységéb~n sejtjük, akinek Requiem
Kassák Lajosért című nagysikerű mű

ve mellett még két alkotása, Legenda
és az Y kanuita hallható új lemezén
(SLPX 11681).

A Requiem 1972-ben a Tribune Inter
nationale des Compositeurs (Zeneszer
zők Nemzetközi Tribünje) legjobb mű

ve volt, a Legenda 1971-ben harma
dik helyezést ért el. Balassa Sándor
pályáját tehát nemzetközi elí.smerés is
kíséri, S' ez nem véletlen. A Requiem
ugyanis nemcsak a mai magyar zene
kiemelkedő jelentőségű alkotása, ha
nem az egyetemes zenei életé is, s
azon az úton, melyen a ma már klasz
szikus lengyel Krysztof Penderecki ha
lad az élen, szerzője egyszeriben az el
sők közé került. Az okok közül talán
kettő kívánkozik az élre. Balassa Sán
dor adekvát eszközöket talált - a ma
ga nemében ugyancsak európai érté
ket képviselő - kassáki líra megszó
laltatására, de úgy, hogy ment ma
radt a neoavantgard esetlenségeitól.
Úgy tudta Kassákot megszólaltatni a
zene nyelvén, hogy ugyanakkor a ze
ne legértékesebb hagyományaihoz nyúlt
vissza; hiszen ha a szövegben nem kö-

645



veti is a Requiem műfaját, a mú fel
építése minduntalan visszautal arra..
Nem hiányzik ebből az alkotásból a
keménység sem, de a megejtő lírai
szépség sem, ami talán a szopránáriá
ban· fejeződik ki a legteljesebben:
"Kagyló vagyok I Gyönqyök szülője és
ől'zője / Torony vagyok / Harangazok
és világítok I Kereszt vagyok / .Az or
szágúton / Jelképe életnek halálnak /
Ne tagadj meg föld I Boruljatok rám
csillagok". Ezt a valóban egyetemes tá
gasságú szöveget a zene mindvégig kö
vetni bírja, s úgy követi, hogy a ma-_
ga képére gyúrja át. Ez talán a leg
nagyobb dicséret, amit elmondhatunk
Balassa Sándor kitűnő művéről. De
hasonló elismeréssel kell méltányol
nunk a Dsida Jenő versére készült
Legendát ésa Beney Zsuzsa szövegé
re írt Y kantátát is, melyben a szeren-

Tájékozódás

A Zeneműkiadó igazi kulturális küldetést
teljesít az Orfeusz könyvek sorozattal. Ez
úttal Kroó György Bartók kalauza jelent
meg második kiadásban e sorozatban. A
finom műelemzésekben, találó zenei meg
figyelesekben bővelkedő kötetből bárki meg
ismerheti Bartók zenéjének szinte kimerít
hetetlen gazdagságát és nagyságát, és meg
érthetj ük, míért tartják őt a világ minden
táján a modem kor egyik legnagyobb
alakjának. A magyarság és nemzetköziség
szmtézísére talán ő szolgáltatta a legszebb
és legigazabb példát; s Kroó György elem
zésej épp ezt a példát igazolják.

A Beethoven-irodalom maradandó értéke
ként ismertük eddig is Bartha Dénes Beet
hoven és kilenc szimfóniája című kitűnő

murikájat, mely ezúttal bővített kiadásban
jelent meg a Zeneműktadónál. Az új feje
zetek jóvoltából az eddig nagyjából inkább
csak a szímtöníákra figyelő kép kitágult,
s Beethoven egész gazdag életművével meg
ismerteti olvasóját. A szakszerű és részle
tes zenei elemzések mellett rendkívül gaz
dag a bibliográfiai, történeti rész is, mely
a zenéhez nem értő számára ls fölfogha
tóvá és érthetővé teszi a zenetörténet ki
magasló óriásának világát (Zeneműkiadó).

A Gondolat Könyvkiadó újabb választé
kából három könyvet emeltünk ki. Abra
bam A. Moles strasbourgí professzor mun
kája, A giccs, a boldogság művészete a
-giccs természetrajzát vázolja fel. A giccs
"Ismeretelméletén" kívül hatásának, pszt
-chológíaí és szocíológtaí vizsgálatának is te-
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csésen kiválasztott szöveg szárnyán
megint magasba ível a zene: "Megre~

meg a tenger fodra / És a selyem ég
sok csillaga; / Végtelen ragyogás, / A
teremtmények zengő serege, I Hullám
zó, messze szálló, / Táguló íves pályá
kon, ! Zengő, végtelen ragyogás, / Mit
betölt sugár hang, / Fény hangja, / A
csend lobbanó lángja, I Hang, I Pen
dülő, távoli hang, ! Harang, ! Alma
ink elfelejtett kékje".

Az UNESCO Mai zene sorozatában
megjelent lemez valamennyi előadója

részese lett a magyar zene nagy sike
rének.- Közülük is hadd emeljük ki az
énekes szólistákat: Sziklay Erikát, Pal
csó Sándort és ütő Endrét. S hogy
a költők szövegei a kUlföldi olvasókat
is meghódíiják, annak biztosítéka Ger
gely Agnes kitűnő angol nyelvű mű

fordítása. (R. L.)

ret szentel. Nemcsak az irodalmi, a zenei
és a képzömüvészetí giccs érdekli, hanem
beletekint a vallásos giccs világába is. Né
hány vitatható megállapítása ellenére mun
kája a legjobb, amit eddig hazai viszony
latban a giccsről olvashattunk. Richard
Hoggart könyve, a Művelődés. gondotko
dás, szokások az angol munkásság kuttú
rájanak felmérésére vállalkozott az eltelt
30~40 esztendő során végbement változások
alapján. Egyik érdekes fejezete az "elemi
vallásosság" felderítésével foglalkozik, a
szokás-vallásosság kialakulását és a szeku
larizációt elemzi, sok értélres gondolattal
világítva meg a hagyományos vallásosság
rossz sémárt és a belső megújulás hiányá
nak buktatóit. Ezen az úton jutnak el az
tán tömegesen ahhoz a leegvszerűsítésnez ,.
hogy "végtére is, az a kereszténység, ha
nunden tőlünk telhetőt megteszünk. hogy
»közönséges, rendes emberként éljünk-:.(".
Szenczi Miklós válogatásában ismerkedhe
tünk meg a XVII. század második fele ki
emelkedő angol költőjének, Miltonnak pró
zai írásaival (Milton, az angol forradalom
tükre). A kitűnő összeállítás gazdagon il
lusztrálja szemelvényeivel a politikus és
egyházreformátor gondolatait, de vajmi ke
véssel éri be, amikor Milton vallási vüág
képét, teológiai munkásságát érinti. Már
pedig a tudós magyarázó is elismeri, hogy
Milton teológiai nézeteinek és legalább két

_fő múvének, a De Doctrina Chrtstlaná-nak
(A keresztény tanítás), valamint az Aero
pagítícá-riak beható ismerete nélkül a nagy
angol költőt nem lehet csak felületesen
megközelíteni.
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Dans I'étude du Prof. Tamás Nyíri parue sous le títre: Le Serviteur du Seumeur,
nous relevons les réflexions suivantes: "Nous sommes appelés il oeuvrer d'úne
Iacon désintéressée dans I'intérét des autres; aussí somrnes-nous tenus il res
pecter leur liberté de conscience religieuse. Toutefois, nous n'imons guere
les abandonner il eux-rnémes, au nom du respect de leur indépendance de
erainte qu'Ils ne puissent en faire un bon usage, Jésus pratique une toute au
tre voie. Il n'use jamals de force, Il ne décide pour personne la question de
savoír ce qui est bon pour lui. Ce qu'Il ex ige, c'est l'accomplissement de la
volonté de Dieu et Il nous en a donné l'exemple. Les hauts fonctionnaires
ecclésiastiques sont souvent dénoncés pour leurs habits somptueux, leurs titres
honorifiques ridicules et leur isolement. Cependant ces choses n'ont d'importance
qu'au eas ou l'on pense que les habits, les titres, la demeure contérerit quelque
supériorité, Le véritable mal ne consiste pas dans l'ambition de certains hauts
fonctionnaires ecclésiastiques - certes, il s'en trouve - maiS dans le fait qu'Ils
se refusent il prendre acte de la majorité des fideles, de leur maturité morale
et intelleetuelle. En conséquence, les ecclésiastiques de cette mentalité se plaisent
a s'irnposer en maitre exercant une tuteJle au lieu d'étre serviteur. Cornme
c'est la un rőle extrőmement délicat et ingrat a tenir, nombreux sont ceux qui
le confondent avec le rőle du serviteur. Cependant le Bon Berger du Nouveau
Testament n'a rien il faire avec le censeur des moeurs du Siecle des Lumíeres,
- A l'occasion du soixantedíxieme anniversaire de la naissance du g1'and poéte
hongrois. Attila József, Zsuzsa Beney fait l;analyse d'une des plus céleb1'es
poemes du poéte (ad ap té en francats par Jean Rousselot sous le titre: Eveil).
Gest la l'expression poígnante de l'état d'abandon total du poéta assoiffé d'amour,
le présage sinistre de son destin tragique. Et rnéme s'il pressent, de quelque
fa~on, la présence de Dieu dans son "éternelle nuit", ce Dieu n'a rien de récon
fortant pour lui parce qu'il Le trouve indifférent. - István Gál publie une
etude il peine connue de Mihály Babits, éditée en 1923 sous le titre: Philosophie
et littérature. - La célebre actrice, Mária Mezei, publie la derniere partie de
son journal intime ..La Fille errante". Elle y analyse des questions. éthiques, 
Apres la période médiévale (voir notre numéro de Juin) , Imre Varga 'traite de
lhístoríe du village hongroís Mezőörs, au XVle siecle, sous l'occupation turque.
-- Margit Széll rend hommage ft l'octogénaire Pere Chenu et ft' cette occasion,
elle fait connaitra la vie et les actívítés de cette émínente personnalité de
l'Eglise catholique de France. - Dans un essai bref, Iván Dévényi présente
Endre Bálint, éminent peintre hongrois, - Dans la rubrique Ilttéraire, le lecteur
trouvera les poemes de Ferenc Fáy et d'Éva Czipri ainsi que la nouvelle de
György Czigány. - A l'occasion du 25e anniversaire du mouvement des pretres
catholiques pour la paix, Béla Hegyi s'est entretenu avec l'abbé Richárd Hor
váth, Rédacteur en chef de KATOLIKUS SZÖ (VOIX CATHOLIQUE), journal
bimensueJ du dit mouvement), membre du Présidium, publiciste. Aprés avoir
abordé des questions d'ordre personnel, notre collaborateur a interrogé I'abbé
Richárd Horváth sur ses activités de publiciste, puis sur le mouvement des
pretres catholiques pour la paix, De la réponse il cette derníere ques
tion, nous retenons le passage qui suit: "C'est avec grand retard, peut-étra it
111 der-niere heure, que nous sommes entrés en scéne, au début trente-cínq
prétres, puis avec le temps, quatre-cents, pour sauver ce qui peut vétre eneore
sauvé. De la faillite it laquelle la politique du cardinal Mindszenty avait mené,
il n'était guére possible de sortír en partenaire qui soit sur un pied d'égalíté,
ni d'avancer des propositíons, Nous n'avons pas eu de plans établis it l'avance.
Tout s'est élaboré en cours de route. Nous avons fait ce que - quinze ans
aprés Je Concile de Vatican II devait justifier ultéríeurment. Nous
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