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KISS LÁSZLÓ

"BOLDOG, IKI MEGSZiVLELI ENNEK I KÖNYVNEK
PRÓF~lll SZaVAIT •• ." (Jel 22,7b)

I

Az ember kezébe veszi és olvasni kezdi a Szentírást. Történetet,' eseményt,
tanítást vagy vigasztalást keres benne. Az első kép, szímbólum megzavarja. Nem
tudja, hogyan értse, amikor ezt olvassa: "A Nap elhomályosul, a Hold nem vi
lágit, a csillagok lehullanak az égről, a világmindenséget összetartó erők meg
rendülnek" ,(Mt 24,29); - vagy ha azt olvassa a Jelenések Könyvében, hogy a
földre taszított sárkány (kígyó) üldözni kezdi az asszonyt, aki előbb még "nagy
jel" gyanánt tűnt fel az égen, azután fájdalmas vajúdással fiúgyermeket szül,
majd elrejtőzik a pusztában. "A sárkány pedig haragra lobbant az asszony ellen
és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jé
zus tanúsága mellett" (Jel 12,17). Az ilyen "homályos" szövegeket kihasználják
egyes mai bibliaolvasó "vallási csoportok" és egyéni ízű magyarázatokat, idézete
ket és jósolgatásokat fűznek hozzájuk. Legtöbbször az apokaliptikus irodalomra,
főleg a Jelenések Könyvére hivatkoznak. Meggyőződésük fanatikus, "térítési
módszerükben" többnyire erőszakosak, eszközük nemegyszer a megfélemlítés. Ön
magukat tartják az igazság "egyedül jogos és üdvözítő" hirdetőinek. A Szent
írást elidegenítően, megkülönböztetve, a "kiválasztottak" fölényével használják.

Mit kezdjünk mi az igehirdetésben, a mindennapi kérdésfeltevéseknél a Bib
liában lelhető hasonló nehézségekkel? A helyes válasz kialakítására mindenek
előtt magunkban is tisztáznunk kell, mi az "apokalipszis", melyek értelmezésének

, főbb elvei, mi a szimbólum értelme a Biblla többi, jobban érthető szavai között?
Van-e ma is időszerűségük ezeknek a rejtélyes kijelentéseknek? A Jelenések
Könyvében ilyen fogalmak szerepelnek, mint a "hét levél" (1,9-3,22); a hét pe
csét (4,1-8,1); a hét harsona (8,2-11,18); a hét angyal és a hét csésze (15,1
20,10). Végül maga a "látnok" tesz an-ól bizonyságot, hogy igazak könyvének
igél. Miféle igazságról lehet itt szó?

AZ ELŰADASMÖD ÉRTELMEZÉSENEK FŰBB ELVEI. Az egyik nehézség
minden szentírási könyvben azonos módon jelentkezik: hogyan szólalhat meg
egyáltalán Isten emberi nyelven úgy, hogy egyrészt semmit se veszítsen hiteles
ségéből. szava Isten szava maradjon, másrészt viszont érthető legyen az embe
rek számára, méghozzá mínden kor minden embere számára? Nem úgy va
gyunk-e legtöbbször a Szentírás sok részletével, mint Kandáké etiópiai király
nő főkincstárnoka, amikor Jeruzsálemből hazatérőben lzaiás prófétát olvasta.
Fülöp diakónus kérdésére: "Érted, amit olvasol?" - azt válaszolta: "Hogyan ért
hetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?" (ApCsel 9,26-31). A másik ne
hézséget az okozza, hogy világképünk is alaposan megváltozott azóta, mióta a
Szentírás könyvei keletkeztek. Előkészítés nélkül aligha ismerjük fel az apoka
liptikus irodalom ,,8itz im Leben"-jét, keletkezési körülményeit; - ebből' adódik
azután, hogy idegenül és értetlenül olvassuk. A Jelenések Könyvének értelmezési
kísérletei három csoportba sorolhatók: '

Eszkatologikus értelmezésben a Jelenések Könyvének jövendöléseit, látomásait
figyelmeztető jelnek tekintik a paruziát, Jézus közeli eljövetelét, a világvégét
megelőző korban. - Az egyháztörténeti magyarázat szerint a Jelenések Könyve
felöleli és átfogja az egész emberi történést, kezdettől a világ végéig úgy, hogy
az egymást követő látomások a megvalósuló korokat elevenítenék meg. - A
kortörténeti magyarázat szerint a Jelenések Könyve az egyház küzdelmét festi
a hitetlen zsidósággal és a pogány római birodalommal. Nem lépi tehát túl sa
ját korának eseményeit. Jövendölése csupán ennyi: az egyház minden nehéz
ség ellenére győzni fog.

A Jelenések Könyvében nagyon sok a szimbólum. Ez egyes olvasóknak meg
könnyítheti az értelmezést, és közel hozza a lelki-szellemi igazságokat, másrészt
azonban lehetőséget nyújt különböző, sokszor eltérő magyarázatokra. A már em
lített 12,1-6; és 13-17. versekben az égi asszonyról és a sárkányról van szó.
Kérdés: ki, vagy mí ez az asszony? A régi magyar Szeritírás-fordítás jegyzete
szerint: "a szellemi Izrael és az egyház ideális egységbe olvasztvar következmé-
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nyes értelemben a Boldogságos Szűz Mária". Alig tér el ettől a Bel{és-Dalos féle
.Szentírás-Iordítás jegyzete: "Az asszony: a lelki Izrael, vagyis az ószövetségi iga
zak és az egyház eszmei egységbe olvasztott jelképe, átvitt értelemben a Bol
dogságos Szűz Mária". Szörényi Andor véleménye szerint: "Vannak ennek a lá
tomásnak elemei, melyeket csak a Boldogságos Szűz Máriára értelmezhetünk, s
vannak, melyek az egyházra vonatkozhatnak csupán. Az egész látomás tehát ket
tős: az egyház és a Boldogságos Szűz Mária ideális egységbe foglalva" (A Bib
lia világa, Budapest, 1968. 605. o.). Az új Biblia-fordítás jegyzete szerint: "A nő"

allegorikus alak. Jelképe Isten népének (tizenkét csillag = tizenkét törzs), amely
ből a Megváltó származott. Ugyancsak jelenti Izrael jogutódját : az egyházat is
(tizenkét csillag = tízenkét apostol). Az égi asszony, mint leendő anya Izraelt,
mint menekülő anya az egyházat képviselLDe vonatkoztathatjuk Szűz Máriára,
amint a liturgia teszi, de nem betű szerint" (Biblia, Jegyzetek 1441). H. K. Moul
ton Kiskommentárja szerint: az asszony "Izrael egész csodálatos nagyságában.
Megszülí a Messiást, és ekkor a gonosz hatalmak azonnal támadást intéznek el
lene, ezt fejezi ki a kor szímbolíkus formáiban. Isten biztonságba helyezi öt,
azután pedig megtámadja és "megveri a gonosz erőket" (Slack-Moulton-Avery
'I'homson : Kiskommentár az Üjszövetséghez, Bécs 1973. 138. o.). A Jeruzsálemi
Biblia magyarázata szerint: "Az Isten népét jelképezi, amelynek ősanyja: Éva;
ő szüli a messiásí kort ... Vajon az asszony képében akarta-e jelképezni a Szü
zet is, az új Évát? Ez kétségesnek látszik" (La Sainte Bible, Paris, 1961. 1629. o.).

Ugyanaz a szimbólum más-más hatást, érzést, elgondolást válthat ki az egyes
emberekből. Például a modern valláspszichológia kimutatta, hogy az örökmécs
az Oltáriszentség előtt: a fiúk számára Isten akaratát fejezi ki, a lányoknak
Krisztus személyes jelenlétét mutatja. "A fiúk Istene: erejében, hatalmában, er
kölcsi tökéletességében Transzcendens Úr. A lányok Istene ellenben a szerétet
Isten, aki gyöngéd találkozásban adja át önmagát. Az örökmécs azt mondja ne
kik, hogy Ö van itt: személyesen" (A. Vergote: Religionspsychologie, Freiburg i.
Br. 1970. 372. o.).

"Az apokaliptika volt minden keresztény teológia anyja" - vallja Ernst
Kasemann (Die Antange christlicher Theologie, Exegetísche Versuche und Besin
nungen, II. Göttingen, 1954. 100.). Az újszövetségi apokaliptika -a húsvéti ese
ményből, a Szentlélek pünkösdi kiáradásából ujabb indításokat kap. Kérdés, hogy
Jézus igehirdetése és az őskeresztény igehirdetés között valóba.n a zsidó apoka
ltptilcai volt-e az összekötő kapocs? Rudolf Bultmann-Erst Kasernann-nal szem
ben - az apokaliptika szó helyébe a "jelenlevő eszkatológia," kifejezést állítja
be (Ist die Apokalyptik die Mutter der christlichen Theologie? in: Exegetica.
Aufsatze zur Erforschung des Neuen Testamentes, 1967. 476-482). Szeririte ez a
,.jelenlevő eszkatológia" az őskeresztény teológia anyja. Az eszkatológia' ugyan
is a világ végéről szóló elképzelés. amelynek legföljebb szemléltető eszközei a
képi elemek, és nem rögzíti az időpontokat. Az apokaliptika ellenben konkrét
képeket vetít elénk a végső eseményekről, és rögzíti az időpontokat. Az "apo
kalvpsis" = kinyilatkoztatás; rejtett, titkos dolgok feltárása. Bultmann szarint az
eszkatolóaiának a jövőről szóló mínden kijelentése az apokaliptikus vagy gnosz
tikus mttolóalához tartozik, ezért mítosztalanítani kell, vagyis az emberi élet
sorsot kifejező és alakító tartalmuk szerint kell értelmezni e kijelentéseket. Az
eszkatológia szerinte nem a jövő, hanem a jelen. amennyiben most kell dönte
nünk. HA jelen Istene mindía az eljövendő Istent is jelenti (der kommende Gott),
és csak annyiban lehet a jövő Istene. amennyiben a jelen Istene, aki kegyelmé
vel feloldia és measzabadífia az embert múlthoz-kőtöttsérrébőt: és a iöv6t a
ji)vő Istene számára meanvjtia" (R. Bultmann: Glauben und Verstehén III. Tü
bingen. 90.). Ezért az Úiszövetség értelmezésében "le kell mondanunk .arról, hogy
kiszínezzük a jövőt, melyet Isten ad nekünk, mert minden elképzelés a halál
utáni dicsőségről csak vágy- és fantázia-kép lehet. A lemondás a vágyképekről

hozzátartozik ahhoz a bízó hithez, amellyel Isten jövőjét teljes nyitottságában
elfogadjuk" (R. Bultmann: i. m. 90.).

Bultmann felfogásával egyetérthetünk annyiban, hogy az eszkaton jelenlétét
nem szabad csak képekbe leszűkítenünk, sem az időpontokat mereven rögzíte
nünk, de a jelen döntés fontosságának a hangsúlyozása mellett ki kell emel
nünk az üdvösség le-nem-zártságát és beteljesülendő jövőjét is, Az üdvösség
jelene és jöyője közti feszültséget fejezi ki az apokaliptika. Az Újszövetség a
végső dolgokat anokalíptikus képekkel és fogalmakkal festi le előttünk. A Szerit
íras a világ jövendő sorsáról nem "természettudományos leírást" ad, nem koz-
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mológiát tanít, hanem teológiát, vagyis: az embert és a világot Isten Jézus Krisz
tusban megnyilvánuló kinyilatkoztatásának fényében értelmezi. Az evangélium
katasztrófaképei : "A Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok
lehullanak az égről, az egek erői megrendülnek" (Mt 24,29 par!) nem pusztán
metaforák, hanem a Jézusban már megkezdődött üdvösségí és ítélet-eseményre
utalnak. Teológiailag Jézus eljövetelével már megkezdődött az "isteni uralom"
(Isten országa), ezek a természeti képek ennek az isteni uralomnak az elérkezé
sét és jövőjének [elentőségét hangsúlyozzák.

Karl Rahner leszögez néhány alapelvet az apokaliptikus kijelentések értel
mezésére: "A jelenből szóló, jövőre irányuló kijelentés: ez az eszkatológia; a
jövőből szóló, jelenre irányuló kijelentés: ez az apokaliptika" (Theologische Prin
zipieri de Hermeneutik eschatologischer Aussagen in: SchzTh IV. 418.). Szerinte
az apokaliptikus kijelentés vagy a képzelet terméke, vagy "gnózis" (magasabb
rendűnek vélt ismeret: beavatottság az isteni titkok ismeretébe). Teológiailag
nézve ugyanis az apokaliptika szó szerinti értelmezése abból a feltételezésből

indul ki, hogy a jövő nemcsak ISIten megközelíthetetlen fényességében rejlő ti
tok, hanem a jövőnek míntegy Istentől független, önálló örök léte van, amelyet
az ember meg akar ismerni. Amde "ma még csak tükörben, homályosan lá
tunk" (IKor 13,32), egyrészt azért, mert az Isten végtelen és szabad jövője fe
lett mi nem rendelkezhetünk, s a mi ismeretünk az ő végtelen szabadságát nem
korlátozhat ja; másrészt pedig jövőre irányuló tudásunkat mindig másként színe
zi és festi át jelenlegi önértelmezésünk, A jövő dirnenzíója formáló erő a jelen
ben, viszont a jelen önértelmezése előrevetítődik a jövő értelmezésében. Az apo
kaliptikus író tehát nem ad riporter médjára "helyszíni közvetítést" a végső

eseményekről. Különbséget kell tehát tennünk a "kijelentési mód" és a "kije
lentés tartalma" között. Értelmezési kiindulópontunk lehet az, amit Rahner így
fogalmaz meg: "Maga Krisztus minden eszkatologikus kijelentés hermeneutikai
(magyarázatí, értelmezési) elve" (K. Rahner: i. m. 425.).

Gál Ferenc az apokaliptikus katasztrófa képeit átviszi az emberi közösségre:
"Az apokaliptikus írásokban a természet erőinek kavargása az emberi társadalom
forrongását is jelenti. A természetnek és az emberiségnek a háborgásából min
den nemzedék átél valamit. A külső tényezők figyelmeztetnek, hogy nincs itt
maradandó otthonunk, a jövendőt keressük" - Zsid 13,14 (Katolikus hittételek,
Budapest, 1960. 277.).

Heinrich ott szerint a szeretet kapcsolja össze a földi és örök jövőbe vetett
hitet. "A szerétethez az is hozzátartozik, hogy higgyek a szeretett ember jövő

jében: az ő örök és ideiglenes jövőjében. Ennyiben azt kell mondanunk, hogy
az Isten országa örök jövőjének a gondolata alapozza meg a történelmen belüli
jobb jövőbe vetett hitet... A jobb, emberibb jövőért vívott harcban kell, hogy
kifejeződjék és bebizonyuljon a minden ember örök isteni rendeltetésébe vetett
hit" (Die Antwort des Glaubens, Stuttgart-Berlin, 1972. 450.).

Az apokalipszis egymás után következő víziói nem jelentenek szükségszerűen

időbeli sorrendet. Egy-egy gondolat, eszme, személy több képpel is kifejezhető.

A Jelenések Könyvében a "mélységből felszálló vadállat" (11,7) azonos lehet a
12. fejezetben szereplő "tűzvörös sárkánnyal", továbbá a tengerből felszálló vad
állattal (13,1-10) és a nagy kéjnővel (17,1-6; 15-18). A szerző felhasználja az
Oszövetség szimbólumait és ábrázolási módiát is. Magukban a "szimbolikus ké
pekben nagyon sok a díszítő elem, melvnek nincsen önmagában különleges ér
telme és jelentése, hanem csupán az egész képnek van meg a jelképes értelme"
(Szörényi : i. m. 611.). .

A szimbólumok és képek elképzelhetetlen és le nem írható valóságot ábrá
zolnak és nem merő fantázia-szülemények és mesék. "Am a Végső-Elképzelhe

tetlennek ez a csak szimbólumokban hozzáférhető valósága: valóság minden em
ber és a világ számára, valóság, amelyre még várnunk kell, valóság, amelyet
nem értelmezhetünk pusztán jelenlevőnek és pusztán egyéninek" (H. Ott: i. m.
444.).

Véaül is tudatában kell lennünk, hogy "az Emberfiának kinyilatkoztatása
nem szüntet meg minden homályossásot az emberi látás és megismerés számá
ra. Jézus óvakodott... mínden apokaliptikus kérdésre válaszolni, rábízva ezt
az Ist-ri szuverenitására, Élezendő. hogy Isten hatalmából kifolyólag maid meq
c'iándéknz a tökéletes üdvösséaael és elhozza az Isten országának dicsőségét.

Elegendő, ha mi a hitben tudtuk, hMV már .most Isten gyermekei vaayunk, de
még nem nyilvánvaló, hogy mík leszünk' - 1Jn 3,2; elegendő ha tudjuk, hogy
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az Isten Fia eljött és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az
Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az' ő Fiában, Jézus Krisztusban. O az igaz Is
ten és az örök élet" - lJn 5,20 (R. Schnackenburg: Die Wahrheit, die frei macht
in: Wege zur Bibel, Düsseldorf, 1972. 55-56.).

IDOSZERŰ-E MA AZ APOKALIPTIKA? Felvethetjük a kérdést: van-e az
apokaliptikus irodalomnak, főleg az Újszövetségben maradandó időszerűsége? Mi
a jelentősége számunkra? Vallásos fantaszták elképzelései, elnyomottak önkén
tes vílágtagadása, vigasz- és kárpótlás-keresésének önmegtévesztő útja, vagy ép
pen a vallásos átélés csúcspontja? A mai korban a kérdező-kereső ember vi
lágtörténelmi, sorsmagyarázatí és önértelmezési kísérlettel választ akar kapni a
történelem nehéz kérdéseire: mi a rossz értelme? mi a történelem vége? mi
az emberi élet célja és értelme? van-e egyáltalán célja? A végső nagy kérdé
sekre pedig csak képekben, benső tapasztalatok képeivel válaszolhatunk.

A zsidóság apokaliptíkája már Jézus korában sem volt zárt tanrendszer, ha
nem világvégi várakozások hevétől fűtött mozgalom, Kifejezéseit: "idők vége",
"Jahve (az Úr) napja", "az eljövendő eón" (korszak), "Isten (mennyek) orszá
ga", "az új teremtmény" (teremtés) stb. - az újszövetségi Szeritírás nemcsak
egyszerüen átveszi, hanem a bennük rejlő végső-Idők-várását hangsúlyozza,
ugyanakkor meg is haladja és új, vallásos, szellemi-lelki-kegyelmi tartalommal
tölti meg ezeket a fogalmakat. Az Üjszövetséget, főleg a Jelenések Könyvét nem
lehet az apokaliptikus mozgalmak és az apokaliptikus irodalom ismerete nélkül
jól és helyesen megérteni, de magát az Újszövetséget sem lehet egyszerűen be
sorolni az apokaliptikus irodalomba. Jézus maga nem apokaliptikus Jel: de apo
kaliptikus előzmények nélkül nem érthető meg. O maga is használ apokalipti
kus kifejezéseket, mint a messiási lakoma leírása, a Sátán bukásának képe, az
"ország jelei", viszont O a nagy Példabeszélő: O az eljövendő ország bizonyítéka
és Jele. aki elhozza nekünk a döntés idejét. Igy "Isten országának" fogalma Jé
zus tanításában elveszti politikai és nemzeti [ellegét, tartalmilag megújul és
átalakul. Erről mondja Jézus: "Az én országom nem ebből a világból való"
(Jn 19,34). Jézus szerint nem a (mózesi) Törvény teljesítése a döntő, hanem az
Isten akaratának a mindenkori teljesítése (vö. Mt 7,21). Isten úgy jelenik meg
Jézus beszédeiben, mínt időben működő Hatalom, aki azért szabad és tevékeny
teljes szabadságában. mert önmagában hordozza a jövendőt. A Jézusban és egy
háza által megnyilvánuló titok hirdetője Pál apostol is: "Nekem, az összes szent
közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatat
lan gazdagságát hirdessem... hogyan valósul meg. ez a titok, amely kezdettől

fogva el volt rejtve Istenben, a mindenség teremtőjében, hogy most az egyház
által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen" (Ef 3,8-10).

AZ "ÚJ KORSZAK" MAR MEG IS ÉRKEZETT JÉZUSBAN. Az evangélium
a végső dolgokról szóló üzenetet Jézus Krisztus személyében összpontosítja. "Is
ten úgy akarta... hogy minden teremtésnek és minden emberi történésnek
egyetlen középpontja és célja legyen: Jézus Krisztus" (Szörényí : i. m. 602.). An
nak a világdrámának is, amelyet a Jelenések Könyvében ír le a patrnoszí lát
nok, Jézus Krisztus áll a középpontjában, Mellette vagy ellene mindenkinek
állást kell foglalnia. O az "oroszlán Juda törzséből", "Dávid sarjadéka" (5,5),
"Dávid gyökere és ivadéka" (22,16), Emberfia (1,13; 14,14)), Isten Igéje, királyok
Királya, uralkodók Ura (19,13. 16). O a Bárány (5,6; 5,9; stb.), O az alfa és az
ómega, a kezdet és a vég (1,8). Az apokalíptlkús beszéd elveszíti létjogosultsá
gát, ha több, vagy más akar lenni, mint az evangélium hirdetésének eszköze.
Isten hűségébe vetett bizalmunk bátorít fel arra, hogy félelem nélkül nézzünk és
rnenjünk a jövő felé; és ezért lemondhatunk a részletísmeretekről, a színes vágy
és fantázíaképekről ; számunkra döntő hitünk új kiterjedése: a jövő. Beteljesi
tése és' beteljesedése nemcsak reményünk tárgya, hanem a jelen feladata is szá
munkra. A helyesen értelmezett és megélt "nyitottság a jövő felé" szabaddá te
szi emberi tevékenységünket, célt és értelmet ad az életünknek, beragyogja az
örök élet fényével, áthatja a mennyei boldogság előízével, megadja neki a fe
lelősség súlyát és a végtelen távlat értékét. A küzdelem vállalása és az Istenbe
vetett bizalom jövő felé fordulásunk két pólusa: Jézus Krisztus és a Benne el
nyert kegyelmi ajándékok a biztosíték arra, hogy küzdelmünk nem hiábavaló,
reményünk megalapozott, és olyan csodálatos szép jövő áll előttünk, amelyért
érdemes szenvedni és küzdeni.
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A TÖRTÉNELEM ISTEN ÚTJAIN ISTENBE TORKOLLIK "Az egész törté
nelem nem más, mint egyetlen és igazi Divina Commedia: isteni színjáték,
amelynek ura, írója, rendezője és végső célja: Isten" (Szörényí : i. m. 601.). A
történelem, rnint ilyen, nem csinál semmit, csak a személyek tevékenykednek.
Ha az eseményeket személyes szintről nézzük, akkor látjuk, hogy a történelem
szövetének minden szála Isten kezében fut össze; végső nagy' irányítója és célja:
ai Isten. Nem a vak véletlen, nem is emberek szeszélye, nem valami "determi
nizmus", hanem maga a személyes, szerető, bölcs Isten. Az egyes embernek és
az egész emberiségnek is az lehet a vigasztalása, hogy sorsa nem az értelmet
len és sötét semmibe hull, hanem Istenbe torkollik. Amíg a teremtéstörténet
mondanívalója az, hogy mindent Isten teremtett, mindennek forrása az Isten;
az apokaliptika időszerű közlése számunkra is ez marad: minden az Istenbe tér
vissza: mindennek az örök jövője, végső beteljesedése: az Isten. Jézus Krísztus
ban pedig az Isten és ember' kapcsolata személyes szeretet-közösségben valósul
meg. "Az Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az Ö Fiában van" (IJn
5,Hb). A titok megmarad titoknak, és erre a titokra is áll az, amit Saint-Exu
péry Kis hercege mond: "Csakhogy a szem vak ... a szívünkkel kell keresni".
És megnyugtat az a gondolat: "Isten fölötte áll szívünknek: Ö mindent tud" (IJn
3,20).

Csak így olvasva és átelmélkedve lehet időszerű ma is az apokaliptika, csak
így erősíti meg bennünk az Istenbe vetett hitet: Ö sorsunk irányítója és végső

Célja. Erősíti reménységünket, mert ragyogó színekkel festi le előttünk a meny
nyei Jeruzsálemet: mínt ami csupa csillogás, arany, gyöngy, és drágakő, s ami
ben Isten dicsősége ~ilágít (Jel 21. fej.). fgy érzékelteti, így hozza közel képze
letünkhöz és szívünkhöz azt, amiről máshol azt olvassuk a Szentírásban: "Szem
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak ké
szít, akik szeretik" (IKor 2,8; vö. Iz 64,3). Az Isten minden emberi vágyat és el
képzelést felülmúló boldogságót készít azoknak, akik öt szeretik és minden vi
szontagságban kitartanak hűségesen mellette. Ha jól olvassuk a Bibliát, ezek a
szövegek csak fokozhat ják szeretetünket Isten és embertársunk iránt. "Nézd: ez
az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az. ő népe lesznek,
és maga az Isten lesz velük" (Jel 21,3).

BELLÉR BÉLA

A VIRÁqZÓ' KÖZÉPKOR EqYHÁZÁNAK KÉPE
ÚJABB IFJÚ5ÁCjl TÖRTÉNELMI REqÉNYEINKBEN
A középkor határát a Virágzó középkor felé átlépő történelmi regényírot egy

erősen elváltozott arcú egyház fogadja. A keresztény uníverzalízrnus eszméjén
és a pápa főhatalmán nyugvó egységes keresztény feudális Európa immár vissza
vonhatatlanul a múlté; VIII. Orbán pápának restaurációs kísérlete a XIV. szá
zad elején látványosan és tragikusan összeomlik. A pápaság elveszett világpoli
tikai bázísát az avignoni fogság idején nemzetközi pénzügyi bázissal igyekszik
pótolni. Ez viszont összeütközésbe hozza őt a hatalom csúcsain a, nemzet eszmé
jét és a nemzetállami szuverenitást képviselő államokkal és a főpapságtól is'
támogatott "nemzeti" egyházi törekvésekkel, a mélyben pedig a fejlett áruterme
lés és pénzgazdálkodás talaján a maguk felemelkedéséért, szabadságáért küzdő

polgári, paraszti tömegekkel. Ezek a társadalmi, ellentétek színte láncreakciósze
rűen robbantják ki a XIV-XVI. század folyamán a nagy nyugati egyházszaka
dást, a polgári és paraszti rnegmozdulásokat, amelyek túlnyomóan vallási for
mában, eretnekségek alakjában jelentkeznek.

A helyzetet bonyolítja, hogy miközben a régi feudális univerzális Európa
az új polgári nemzeti Európával viselős, a déli és kéleti határokon egy félelme
tes új ellenség tűnik fel, az oszmán-török. Ez egyrészt katonai és politikai leigá
zással fenyegeti az útjába eső balkáni, kelet-európai és földközi-tengeri népeket,
másrészt idegen vallásával. az európainál kezdetlegesebb, az ún. ázsiai terme
lési módhoz kötött feudális gazdasági-társadalmi rendjével állandó klhívást je-
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lent a fejlettebb keresztény feudális Európa számára. A törökellenes harcot, a
régi keresztesháborúk eszméjét felújítva, nemzetközi síkon a pápaság szervezi
anélkül, hogy e valóban összeurópai érdek szolgálatába tudná állítani az összes
európai állafnokat. Valójában a harcot a pápaság és a kelet-európai, valamint
balkáni népek eléggé laza szövetsége vívja.

A virágzó középkor drámai eseményekkel zsúfolt és Ienyűgözően izgalmas
történetéből mílyen szakaszt, milyen eseménysort ragad ki és dolgoz fel újabb
ifjúsági történelmi regénylrodalrnunk? A XIV. század eleji trónharcokat, a Hu
nyadiak korát és az 1514-es magyar parasztháborút. Lássuk hát az egyházkép
érdekes és tanulságos metamorfózisát! -

A kiközösítés kétélű fegyvere

Az Arpádház kihalását követő és az Anjou-ház trónrajutását és megerősö

dését megelőző zűrzavaros időszak, az ún. interregnum a tárgya Rónaszegi Mik
lós 1973-ban megjelent -izgalmas és derűs romantikus lovagregényének. A rette
netes Kartalnak. A regény a méltatlanul elfelejtett, utoljára P. Gulácsy Irén
Nagy Lajos király és Jezabel című regényeiben idézett, napjainkban azonban a
budavári gótikus szobrokkal a figyelmet újból magára terelő "magyar lovagkor",
a XIV. század kapujába állítja az ámuldozó ifjú olvasót. A sokat emlegetett
"rettenetes Kartal" szemünk láttára lesz az ország- és néppusztító feudális
anarchia gyűjtőfogalmából a központi királyi hatalmat helyreállító erőknek 
egyéni sorsában Toldi Miklósra emlékeztető - megszemélj'esítőjévé.

Bár a regényt olvasva elsősorban a leleményes meseszövés, a meghökkentő

fordulatokkal teli vérbeli romantikus történet, a különböző rendű és rangú sze
replők színes kavargása köti le a figyelmet, lehetetlenség észre nem venni, hogy
a színpompás történet mögött a korabeli feudális társadalomnak és ezen belül
az egyháznak nagyszabású és többé-kevésbé reálisan festett képe húzódik. Az
egyházábrázolás az intézményrendszerre és az eszmerendszerre egyaránt kiterjed.
A regény lapjain az egyházi rend úgyszólván minden képviselője jut valamilyen
szerephez, legjelentősebbhez - feudális trónharcokról lévén szó - természetesen
a főpapság. Róla ellentmondásos képet fest a regény. Mínthogy a feudális kis
királyok hatalmaskodása az egyházi nagybirtokot sem kíméli, a főpapok a trón
harcokban a kiskirályok, illetve trónjelöltjeik, a cseh Vencel és a bajor Ottó
ellen és a pápa, illetve pártfogoltja, a nápolyi Károly Róbert mellett foglalnak
állást. Ugyanakkor útját akarják állni a pápai hatalom további terjeszkedésének
Magyarországon, mínthogy ez a pápai politika irányváltozásával, a politikai vi
láguralomról a pénzügyi világuralomra való átváltással, az egyes "nemzeti', egy
házak fokozódó pénzügyi megterhelésével kapcsolatban az ő anyagi érdekeiket
is sérti. A főpapságnak a feudalizmus "rendetlenségében rendet" teremtő köz
ponti hatalom mellett és egyben a Gentile bíboros pápai követ által képviselt
pápai terjeszkedés ellen való kiállasát - bár ez utóbbi tartalmának és irányá
nak megváltozását inkább csak sejteti - pozitívan ábrázolja a regény.

Ugyanakkor nem mulasztja el bemutatni a negatív oldalt, a főpapság ellen
téteinek kiéleződését egyfelől a néppel, másfelől az alsópapsággal és ezzel ösz
szefüggésben a vallási köntösben jelentkező társadalmi mozgalmak, az eretnek
mozgalmak jelentkezését. A főpapság parasztsággal való összeütközését példázza
a regényben a pécsi püspök esete jobbágyaíval, akik egyszerre kénytelenek til
takozni természetbeni, robot- és pénzterheik növelése, katonai szolgálatra kény
szerítésük és szabadköltözködési joguk megvonása ellen. Szószólójuk Károly Ró
bert élőtt Póka plébános, a néppel együtt érző alsópapság képviselője, az 1514-es
parasztháború Lőrinc barátjának korai előfutára. Még élesebb raizolatú a re
gényben a főpapság és a megerősödő városi polgárság összeütközése. A budai
polgárok 1289 és 1302 között az esztergomi érsekkel, a budai káptalannal és a
margitszigeti apácákkal való összeütközéstől eljutnak magával a pápával való
összeütközésig. Mikor az esztergomi érsek és a pápai legátus politikai okból, Ven
cel-pártiságuk miatt kiközösítí őket, ők revánsképpen "hamis és hűtlen papok"
közreműködésével a pápát és az egyháznagyokat közösttik ki. A regény mérték
tartóan bemutatja ennek a pápa- és egyházellenes mozgalomnak eretnek színe
zetét is anélkül, hogy kifejezetten valami népi kathar vagy bogumil eretnekség
átvételéről vagy különösen valamilven polgári eretnekség létezéséről beszélne.
Ez korai lenne még annál a fejlődése kezdetén álló magyarországi polgárság-
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nál, amelyet közvetlenül mindennapi érdekei szembeállítottak ugyan a főpapság

,gal, taviari érdekei azonban a teudáns anarcma es a KlSKira!y-rendszer ellen
kuzdö erok, azaz Károly Róbert taooráoa, a ropapsággaí egy SOrDa Kenyszerí
tettek,

Az eretnekségek jelentkezésén kívül a regény az egyház válságának más
tüneteit is bemutatja. Szól a pogányságnak a besenyők és roxeppen a KunOK eret
rnodjaoan, vallásos nézetei ben ujraerede veszéíyerol, a világi szellem terjedésé
ről az alsóbb papság és szerzetesseg soraiban, amely olyan ellentétes, de egy tor
mán az egyháztól eltávolodó pap-típusoltat hoz íetre, mint a feudális kenyúr
minden szeszelyét kiszolgáló, lelkiismeretlen Albert atya vagy a szabad szellemű,

a deákságot előlegező, kissé clown-szerű Benedek fráter, Kartal lovag afféle
titkára, mindenese. Ugyanakkor az iránt sem hagy kétséget a regény, hogy az
egyház válságának még csak a kezdeteiről és ném elmélyüléséről van szó, és
hogy az egyház még elegendő erőtartalékkal rendelkezik a válság leküzdésére.
Az olyan valódi remeték, mint Mauritius fráter a nép szemében még az igazi
jámborság megtestesítőí, a népszerű koldulóbarátok pedig a szociális nyugtalan
ság csillapítóí. A nép még a csodák világában él, szentnek tartják a vallásos
fogadalmakat, hite - legalábbis szubjektíve - tiszta és erős. A budai polgárok
kiközösítésével kapcsolatban nagyon helytállóan írja a regény: "Bizony, a halál
sem volt nagyobb büntetés abban az időben (ti. a kiközösítésnél B. B.), amikor
a hít testestül-lelkestül átjárta az embereket... amikor Isten nevével kezdték
a napot, és Isten nevében tértek nyugovóra. Amikor ima áldotta az ételt, amikor
a katonát Jézus nevével küldték a harcba, amikor a szülő Istennek ajánlotta
gyermekét, és fiát papnak, leányát apácának szánta, amikor megint mások csa
ládjuk sorsával mít sem törődve, minden vagyonukat a kolostorokra hagyták,
így akarván megváltani bűnös lelküket a pokolbeli kárhozattóL" (187. L).

Ha valamit mégis hiányolhatunk a regény egyházábrázolásából, az elsősor

ban az igazhitűség és az eretnekségek bonyolultabb, rejtettebb kapcsolatainak
feltárása. Az eretnekség ugyanis - mint Mezey László figyelmeztet rá - nem
csupán közvetlenül, nyers eretnektételek hirdetése formájában tud hatni, hanem
sokkal inkább, nagyobb tömegeket átfogva közvetve: eretnek ihletésű, de lát
szólag az igazhitűséghez alkalmazott tételek révén. Ennek a hatásnak jellegzetes
példája az eretnek kathar aszkézísű, de katolikus keretek közt ható laikus nő
mozgalom, a beginízmus és az erősen misztikus, sőt khilisztikus jellegű önos
torozó, ún.. flagelláns tömegmozgalom. A regénynek egyfelől Szent Margitra (238
239. L), másfelől a flagelláns mozgalomra tett megjegyzése (416. L) arra enged
következtetni, hogy az igazhitű és az eretnek tételeknek ideológiai "békés egymás
mellett élése" nem tudatosult eléggé a szerzőben.

A XIV. század - a nyitó évtizedtől eltekintve - nem ihlet újabb regény
alkotást, holott a kibontakozó árutermelés és pénzgazdálkodás. a városfejlődés,

a kora reneszánsszal -éríntkező lovagvilág, Nagy Lajos dicsőséges archiregnuma
(fő országa, vezető hatalma), Zsigmond, "a király, a császár" európai horizontú
politikája megannyi tanulságos és izgalmas regénytéma. Annál nagyobb figyel
met szentel ifjúsági történelmi regényirodalmunk a XV. század második felé
nek, a Hunvadiak korának, mind János eposzba illő hősi küzdelmének a török
ellen, mind Mátyás ragyogó álmának a török ellen fordítható nagy kelet-európai
központosított államszövetségről.

A félhold árnyékában

A XV. század képzeletet megmozgató, drámai izzású nagy eseménye a tö
rökellenes küzdelern. E harcok leghősibb és egyben legsikeresebb szakaszát, a
nándorfehérvári diadalhoz vezető sorsdöntő 1450-es éveket mutatja be prózai epo
szában Hunyady Józsefnek 1964-ben második kiadást megért regénye, A fekete
lovag. A legendás "fekete lovag" sorsa Bornemissza Gergelyére emlékeztet. A
török által foglyul ejtett halász gyerek, Küsgergő kiszabadítja magát fogságá
ból, Hunyadi apródja, majd - egy szerelmi vetélkedéstől motivált fantasztikus
kaland- és harcsorozat után - a haldokló Hunyadi hadnagya és egyben a tö
rökverő hű embere elárvult lányának, Annácskának boldog férje lesz.

Bár a meglepetést meglepetésre halmozó kaland- és harcsorozat túlburjánzik
az idő és a kor szabta kereteken, a bennünket elsősorban érdeklő egyházábrá
zolás ennek ellenére átfogó, konkrét és egyben kritikai. Ézt az erényét a regény
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a korszak fő kérdése, a török kérdés előtérbe állításának köszönheti; ehhez le
ilet mérni a papság (és természetesen a nemesség) minden rétegének haladó vagy
reakciós magatartását. A török kérdéshez való viszony a regény egyházi szerep
lőí közül teljesen egyértelmű és pozitív Vitéz János nagyváradi püspöknél. a
Hunyadiak rokonánál és kancellárjánál. Ú a török kérdésben teljesen Hunyadi
politikáját osztja. Törökellenességét nem csupán a feudális nemesi hazafiság, ha
nem a vitéz hun-szíttya magyarságnak - később Laskai Osvát ferences által
olyan erőteljesen megfogalmazott - keresztényvédő hivatása és a humaniz
musnak a török barbárság ellen táplált gyűlölete is motiválja. Éppen ezért 
még taktikai helyzetben is -hamisan esengenek Vitéznek azok aMesser Ful
gu r, az olasz komédiás előtt elejtett szavai, amelyek arra látszanak utalni, mint
ha a magyarság még mindíg idegennek, "barbárnak" számítana a keresztény
ségben, és szó lehetne a "kereszténység védőbástyájának" a törökkel való szö
vetségéről.

Vitézen kívül a regénynek nincs is több egyértelműen pozitív egyházi sze
replője; a többiek vagy teljesen negatív vagy legalábbis problematikus alakok.
Teljesen negatív alakokként szerepelteti a regény a Marchiai Jakab-féle inkví
zítorí csoportot; a szándékolt ellenszenves beállítást azonban e csoport hihetet
len ügyefogyottaága és balelesége keresztezi. Problematikus szereplőkként jelen
nek meg a regény hasábján a pápai politika különböző rendű és rangú kép
viselői a pápától Carvajal bíboros pápai követen át egészen a keresztessereget
szervező obszerváns ferencesekig, Kapisztrán Jánost is beleértve. A regény ál
talánosságban azt a véleményt sugallja a pápa török politikájáról, hogy az in
kább akadályozta, mintsem elősegítette a török elleni harcot. Konkrétan is fe
lelőssé teszi a pápát a várnai, a rigómezeí Icudareérc. a nándorfehérvári győ

zelem után pedig a megvert ellenség üldözésének megakadályozásáért.t t)
Ez a nézet azonban így, ebben a formában aligha tartható fenn. Törökelle

nességében a pápai politika nem volt ugyan mindig \ következetes, de a török
ellenesség mégis a pápai politika állandó elemei közé tartozott. Különbségek,
sőt ellentétek természetesen voltak a pápai és a magyar politika között a tö
rök kérdésben; ezek azonban javarészt a különböző helyzetből objektíve adódó
stratégiai és taktikai különbségek, Ilyenek nemcsak a pápai és magyar, de ma
gyar és szerb viszonylatban is nemegyszer felmerültek. Ami pedig konkréten a
pápa felelősségét illeti az elszenvedett kudarcokért, terheli őt politikai felelős

ség a várnai hadjárat megíndításáért, a rígómezeiért azonban nem. Viszont a
lr.atonai vereségekért, illetve a nádorfehérvári diadal után az üldözés elmulasz
tásáért semmiképpen sem lehet őt felelőssé tenni. (Az üldözés kérdésére egyéb
ként még visszatérünk.)

Az egyház szerepének regénybeli ábrázolása kritíkus pontját a nádorfehér
vári .zliadallal éri el. Íme itt van egy világraszóló győzelem, amelyben az egyház
diplomáciai (Carvajal), katonai szervező, sőt részben vezető szerepe (Kapisztrán)
letagadhatatlan! Hogyan magyarázható ez a feltűnő ellentmondás? Csak elisme
réssel adózhatunk a szerzőnek azért, hogy bátran fölveti a kérdést Kapisztrán
alakjához fűzve: "Úrjöng a nép, ha kapisztránói János pap megjelenik körében.
Pedig furcsa ember, annyi szent, Egyszer máglyára ülteti a parasztot, másszor
meg harcba szólítja a török ellen. Isten a megmondhatója, miért hallgat úgy
szavára a nép, hiszen - árt neki!" (288. l.) A regény a továbbiakban még to
vább élezi a kérdést, míkor Kapisztránt nem csupán a törökellenes harc gyújtó
szavú prédíkátoraként, hanem részben vezéreként is jellemzi. (Csupán a döntő

csatából hiányzik Kapisztrán alakja.) Mi magyarázza meg ezt az ellentmondásos
jelenséget?

A regény lényegében a "hazaáruló urak - honvédő paraszt" jól ismert fi
guráinak behelyettesítésével oldja meg a kérdést. (Hozzátesszük: a történetírás
adott fejlettségi színtjén nem is tehet mást.) Tehát az urak ahelyett, hogy vé
delmezték volna, elárulták hazájukat, helyettük a nép védte azt meg. "Hát az
úrfélének nem hazája ez a szegény haza?!" - kérdezik naivan és jellemzően

a szegény keresztesek (294. l.). De ha a nádorfehérvári diadalt valóban a nép
patriotizmusának köszönhetjük, mít keres a küzdelemben Kapisztrán, s mít ke
resnek a szomszéd országok keresztesei ? Nyilvánvaló, hogyaközösségtudat más
fajta, nem hazafias, hanem vallásos formájáról, a kereszténységnek a "pogány
török" elleni védelméről van itt szó elsősorban. Ez természetesen nem zárja
ki egy antifeudális népi mozgalom és ennek megfelelő ideológia és politikai szer
vezet jelenlétét. Az író nem csupán felismerni, de ábrázolni is: képes ez utóbbit,
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legkifejezőbben a kenyérdrágító fölötti népítélet drámai előadásában. Az újabb
kutatásokból tudjuk, hogy az antifeudális törekvések a keresztesseregen belül
végül is annyira lábrakaptak. hogy a győzelem után rögtön fel kellett oszlatní
a keresztessereget. különben a Dózsáéhoz hasonló parasztháború tört volna ki.
Már csak ezért sem lehet a pápai politikát okoini a török üldözésének elmara
dásáért!

Az aranykoronától a tüzes koronáig

A fekete lovag folytatását írja meg Hunyady József A király árnyéka című,

1.963-ban kiadott regényében. Bár a "király árnyéka" cím félreérthetetlenül Má
tyás király leghűségesebb emberére, Küsgergőre, most már: dunaszentandrási
Kis Gergelyre, a tántoríthatatlan hűségű testőrkapitányra utal, az ábrázolás elő

terében mégis magának a királynak fényes alakja áll a központi monarchia ki
építésének, a cseh, moldvai, török háborúnak, a német-római császárság meg
szervezéséért folytatott diplomáciai játszmának lelkesítő és kijózanító eseményei
vel. Az egész helyzetet Mátyás testőrkapitányának a félbemaradt mauzóleum
előtt elhangzott szavai jellemzik legjobban: "Látod, uram, ez a kápolna is olyan,
mint te vagy! Bocsáss meg: mint te voltál! Gyönyörű lett volna, de ... sajna
félbemaradt ..." (503. 1.)

A regény egyházábrázolása sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az előző re
gényben. (Igaz, hogy itt nem is merülnek fel olyan súlyos problémák!). A hu
manista műveltségű, epikureista életfelfogású főpapi tábor - Vitéz Jánossal és
Janus Pannoniusszal az élén - mindaddig támogatja a királyi hatalmat, míg ez
az ő politikai befolyását és anyagi érdekeit nem fenyegeti. Mikor azonban Má
tyás uralkodói abszolutizmusa átlendül ezeken a tilalmas pontokon, a főpapság

is szembefordul vele, si idegen trónkövetelőt támogat. A főpapi oppozíció termé
szetesen nem szűk körű rendi, hanem egyetemes országos érdekeket hangoztat,
s él. török front elhanyagolásával és a cseh front megnyitásával egyaránt vá
dolja a királyt.

Ennek a vádnak az alaptalansága nyilvánvaló. A török előrenyomulásával

szükségszerűen tolódik el a törökellenes harc bázisa egyre nyugatabbra, egyben
olyan területekre, amelyek a központosításhoz is Magyarországnál gazdagabb erő

forrásokat kínálnak. Hogy Kelet-Európában egy nagy, soknemzetiségű államszö
vetség van születőben, az Mátyás korában már aligha lehetett kétséges; kétes
csupán az volt, hogy melyik dinasztia valósítja ezt meg: a Hunyadi,. a Jagelló
vagy a Habsburg? Mátyást nem azért illethette vád, hogy "beszállt" ebbe a
küzdelembe, hanem csupán azért, hogy a szükségesnél többet bízott fegyvereire,
és kevesebbet a békés, folyamatos együttműködésre. A módszer helytelen meg
választásában viszont a regény szerínt, is nagy szerepe volt a huszitizmus mér
sékelt kelyhes változatával is mereven szembenálló pápai politikának. Mátyás,
miközben egyházpolitikájában sikerrel tette a pápai politikát a maga hatalmi
törekvéseinek eszközévé, cseh politikájában maga is eszközévé vált ennek az
ezúttal a törökellenes összefogást is gátló pápai politikának. így végső soron
ahelyett, hogy bővítette volna, még inkább szűkítette a központosítás bázisát.

Ugyancsak Mátyás korába "vezet vissza" bennünket - a szó teljes értel
mében - Bogáti Péternek Mark Twain-i alapötletből -(Egy jenki Artúr király
udvarában) fogant, 1966-ban közreadott szellemes regénye, a Halló, itt Mátyás
király! Egy régészeti kutatócsoport elől hegyomlás zárja el a visegrádi romok
hoz vezető utat. De az idő is összeomlik, s ők - csodák csodája - ötszáz évet
zuhannak vissza a múltba, és hirtelen ott találják magukat Mátyás fényes vi
segrádi udvarában. De hiába ismerik a történelmi jövőt, hiába vannak felsze
relve a jövő technikai eszközeivel, autóval, ágyúval, magnóval, írógéppel, órá
val stb.-vel, a történelmi múltat mégsem tudják megmásítani. A jövő emberei-
nek is a rnúltban kell élniök és meghalniok. .

A nagy intellektuális élvezetet nyújtó regényben a feudális egyház ábrázo
lása csak járulékos elem. Mindamellett így is képet kapunk a pápa és Mátyás
török pol itikájának összeütközéséről. Az a körülmény, hogy Mátyás törökellenes
íntranzigenciáját - a regényfikció szerint - egy, a török követtel való tárgya
hisáról készített magnófelvétellel bizonyítja, alkalmat ad a regényírónak a XV.
század végi gondolkodási mechanizmus feltárására. A magnó-csodát előidéző

szerző legnagyobb megrökönyödésére ugyanis az extázisban levő tömeg semmi-
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féle érdeklődést nem mutat a magnó és működése iránt. Az a kor - magya
~zza találóan az író -, amely állandóan a csodák vagy legalábbis a csodavá
rás bűvöletében élt, a magnótelvételben is egyszerűen csodát látott. Maga a je
lenség annyira' lenyűgözte, hogy eszébe sem jutott a jelenség okát vagy előidé

zésének módját fürkészni. Ugyancsak érdekes a regényfikcióban a különböző élet
formák és korok egybevetése. Mí lehet például egy XX. századi író a XV. szá
zadban? Krónikaszerző szerzetes a nagyvázsonyi pálos kolostorban! A kolostori
életről aztán ilyen derűs, idilli képet hagy az »utókorra,,: "Békésen, egymás be
csületében és szeretetében éltünk, mert társaim, kevés kivétellel, derék, föld
művelő és tanító szerzetesek voltak, nem is ostobák; többnyire olyan emberek,
akik féltek tőle, vagy megutálták a hazug és erőszakos világot, amely körülvette
őket" (397. 1.). Aligha szükséges hangsúlyoznunk, hogy nem a forrongó, antifeu
dális parasztháború és reformáció közt hányódó középkor végi kolostori élet reá
lis képét kapjuk itt, hanem azt az idealizált képet, amelyet a kolostori magyar
irodalom színes elbeszélései vetítettek a sivár valóság fölé.

Fehér Tibornak Hold a Tisza felett círnű, 1972-ben, a Dózsa évforduló alkal
mából második kiadásban is megjelentetett regénye két paraszttestvér sorsán ke
resztül idézi fel - fő részében inkább csak krónikaszerűen, a humanista törté
netírók előadását követve - a nagy parasztháborút. A két paraszttestvért a kö
zös személyí sérelem, köztük atyjuknak a dézsmaszedőtől való meggyilkolása
hajtja Dózsa. táborába, de különböző úton. Kiss Péter Dózsa nándorfehérvári baj
társaként. bátyja, Mihály pedig tudós humanistaként, Bakócz kancellárjaként áll
a keresztesek közé. A bukás után a két testvér útja újból elválik. A maga iga
zában rendíthetetlenül bízó Péter az itthoni helytállást, a hitet vesztett, csaló
dott Mihály az Itáliába, azaz a tudományba és a szerelembe való menekülést
választja, az író korábbi regényhőséhez. Jutás fia Zoltánhoz hasonlóan.

Az egyház kiemelkedő szerepe a parasztháború történetében alkalmat ad az
írónak az ellentétektől szabdalt, válságban hányódó középkorvégí egyház rész
letes bemutatására. Az egyház felső rétege, a főpapság teljesen elvilágíasodott.
A reneszánsz egyéniség korlátlan kiélése, a [obbágyságra és a polgárságrá ne
hezedő növekvő terhek kiélezik a főpapság és a néptömegek ellentétét. Ezt az
antagonízmust híven ábrázolja a regény a humanista műveltségű Csáky Miklós
csanádi és Várday Ferenc erdélyi püspök, valamint Dózsa, a Kiss-testvérek és
általában a parasztok elkeseredett küzdelmében, Ezeknek a reneszánsz főpapok

nak kíméletlen, nyilván huszita táborita fogantatású kritikáját a regénybeli And
rás fráter Mihálynak lopva átadott irata szólaltatja meg.

A reneszánsz főpapság sorában külön figyelmet érdemel Bakócz regénybeli
ábrázolása, amely a rokonszenvesen joviálisból, illetve patriarchálisból vált át a
kiábrándítóan ellenszenvesre. Ezt a portré-változást a regény azzal indokolja,
hogy Bakócz - tudatosan számítva a személyéhez és a nándorfehérvári diadalt
idéző keresztesháborúhoz tapadó népi illúziókra - a keresztesháborút a maga
önző hatalmi polítíkájának eszközévé kívánta tenni. Mikor azonban látta, hogy
az "eszköz" önállósult, és nemcsak az ő hatalmi törekvéseit nem szolgálja többé,
hanem az egész feudális rend fennmaradását fenyegeti, akkor nem könnyű szív
vel ugyan, de határozottan szembefordult vele.

A regényegyházábrázolása természetesen nem csupán a főpapságot, hanem
az alsópapságot, szerzetességet is felöleli. Annak ellenére, hogy az utóbbiaknak
az események alakulásában sokkal nagyobb szerepük volt, mínt az előbbieknek,

ábrázolásuk mégis eléggé elmosódott és színtelen. Nem hibáztathatjuk a szerzőt

azért, hogy a keresztesháború parasztháborúvá alakulásának folyamatáról, ennek
szereplőiről - köztük megyaszóí Mészáros Lőrinc ceglédi plébános fiktív irodal
mi alakjáról - az. eddigi történeti felfogást követve leegyszerűsítő képet fest,
hiszen az újabb Dózsa-kutatásokat még művének második kiadása idején sem
ismerhette. Ahhoz azonban, úgy hisszük, az eddigi kutatások is elegendő alapot
nyújtottak volna a szerzőnek, hogy az alsópapság, különösen a szerzetesség, ezen
belül a szígorúbb irányzatú, ún. obszerváns ferencesek mozgósító, szervező, ve
zető és ideológiai szerepérőlreálisabb képet adjon, és képviselőiket életteljes, te
vékeny és egyéni arcú szereplőkké formálja.

Ezzel a feladattal a szerző nagyrészt adós maradt. Az alsópapság és a szer
zetesség regénybeli képvíselőí meglehetősen egysíkú és elnagyolt figurák. Antal
fajszi pap, Lőrinc ;,ceglédi plébános" fanatikusok; Turkevey Ambrus, Dózsa
"kancellárja" kissé hiú teológus; Bálint pap a hitvalló vagy mártír típusa; a
ferencesek kóklerek vagy megrémült emberek. Regénybeli alakjukon mégsem azt
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kell elsősorban kifogásolni, hogy ;,kész jellemek", akik az egész regény folya
mán nem változnak, hanem főképp azt, hogy jellemük formáló elveit sem ismer":
jük, ha olyan elemi, de általános érzelmektől eltekintünk . mint amilven az úr
gyűlölet. Jellemük, tetteik motívációjából úgyszólván telj~sen hiányzik a törté
~eti források által elég bőségesen dokumentált ideológiai elem. A keresztes-,
Illetve parasztsereg magatartásának alakulásában az ideológiai elemet a regény
quantit é negligeable-nak tekinti. A keresztessereg forradalmasodása nagyrészt
ösztönös jellegű. Ebben sem a jobbágylét általános, mindennap ható tényezői

hanem egyéni, nemegyszer rendkívüli, sőt excentrikus esetek játszanak döntŐ
szerepet, akárcsak Kósa Ferenc és Csoóri Sándor Itélet című filmjében. Ebből

a szempontból az ároktövi parasztok, rövid szereplésük ellenére is, a regény
kulcsfiguráínak tekintendők.

Bár az egyházi hierarchia különböző képviselőiről a regény nem ad egyen
értékű képet, mégis világosan ábrázolja a középkorvégí egyház benső megha
sonlását és egyre mélyülő válságát. Bolonya szegedi kupec szavaiban ölt testet
ez a felismerés: "Hej, Gergely komám - rnondja barátjának -, de nehéz is
a papokat érteni! Az egyik nyúzza a parasztot, meg rajtunk is behajtja a dézs
mát, mondván, hogy ez az Isten akarata, a másik pedig keresztet varrat min
denféle büdös csőcselék rOSiSZ ködmönére, rávezeti őket az urak, grófok, bárók
és a tisztes polgárok becsületes házára, aztán azt mondja, hogy az is az Isten
akarata" (310-311. 1.). A Dózsa parasztháború véres mementó volt a középkori
egyház számára, hogy a kettőt együtt már nem lehet csinálni. Választania kell
a feudális és az antifeudális erők között. Elérkezett a reformáció történelmi
pillanata.

*
A regények általában sokoldalú és színes ábrázolását nyújtják a középkorí

egyháznak úgyis mint szervezetnek, funkciónak, úgyis mint hí.trendszernek és
ideológiának. Kísérletet tesznek annak a hatásmechanizmusnak feltárására is,
amely az egyházi piramis csúcsán álló főpapot az alapnál álló polgári vagy
paraszt hivővel bonyolult áttételekkel ugyan, de mégis szilárdan összekapcsolja.
Mindezek alapján egy konkrét, színekben gazdag, differenciált és ugyanakkor
mégis összefüggő, viszonylag teljes kép rajzolódik ki a középkori egyházról ifjú
sági történeti regényeink lapjain.

Természetesen nem állítjuk azt, hogy ez a kép abszolúte teljes vagy éppen
hibátlan. Regényíróink a legélénkebb színeket az egyház politikai és kulturális
szerepének bemutatására használják, csak halványabb színek jutnak az egyház
gazdasági tevékenységének ábrázolására, ,és eléggé elmosódott az ideológiai oldal
rajza is. Kifogásolhaznők azt is, hogy regényeink a középkorí egyházat általában
kívülről ábrázolják, belülről szinte soha. így nem mindíg tudják feltárni az egy
háznak, mint bonyolult rendszernek belső struktúráját, működését, összetartó el
veit és mindennapi élettevékenységét, Ennek az ábrázolásmódnak következmé
nye, hogy az egyház a regényekben általában - időtől függetlenül - labilis,
bomlófélben levő szervezetként jelenik meg, és csak ritkán életképes, dinami
kus, egyensúlyban levő rendszerként. A regények ennek folytán 'hitelesebb ké
pet nyújtanak az egyház gyengeségéről, mint erejéről; ez viszont fennmarádásá
nak történeti tényét burkolja félhomályba. A XIX. századbeli romantika jellem
zés- és cselekménybeli szélsőségei, sablonjai is könnyebben tapadnak a regények
egyházi, mint világi szereplőíhez és eseményeihez. Ifjúsági történeti regényeink
egyházképén tehát van még törölni, javítani, kiegészíteni való, ez kétségtelen.

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezt az egész kívánság
listát szinte változtatás nélkül történettudományunk elé is beterjeszthetnők. Az
ifjúsági történelmi regényektől aligha lehet jogosan elvárni, hogy döntő pon
tokon előtte járjanak a történeti kutatásnak; elegendő, ha lépést tartanak vele.
Erre pedig a tárgyalt művek szinte kivétel nélkül képesek, sokkal inkább, mint
a tankönyvek és nem kevésbé, mint a kommunikációs eszközök. Tényleges ha
tásukban pedig ezek a történeti regények mind a történettudományt, mind a
tankönyveket, sőt a tömegkommunikációs eszközöket is felülmúlják, minthogy
igazi regények, valódi esztétikai hatást keltő művészi produktumok, semmikép
pen sem pusztán illusztrációs eszközök, színessé hígított tankönvvnótlékok, iroda
lomalatti ponyvák. Mint vérbeli szépírodalmí alkotások szelgálják a történelmi
ismeretterjesztést, ezt pedig mint vérszegény didaktikus és moralizáló fércelmé-
nyek nem tehetnék. .
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SINKO FERElVC

RÉ,GI MAGYAR SZENTSÉG
Orawka (1920 előtt Oravka) egyike annak a tizenhárom Árva megvei falu

nak, amely az első világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
után népszavazással Lengyelországhoz került. Lakosai góralok (ejtsd: gural 
hegyilakó): szegény és erősen katolikus népelem; a népszavazáskor is - a nyel
vi szempontokon túl - vallási meggyőződésük alapján döntöttek. Nyelvük a
lengyelnek saiátos, morva és német szavakkal kevert nyelvjárási változata. Ma
gyarul csak az intelligencia és a nemesség beszélt 1920 előtt. Ma ezek közül is
legfeljebb hárman-négyen ismerik még nyelvünket a tizenhárom községben.

A falu fekvése szép, ezért az utóbbi időben kedvelt nyaralóhelye lett a krak
kóiaknak és a sziléziai iparvidék dolgozóinak. Műemlék kettő található benne:
egy' "farbiarnia ludowa" - népi festőműhely, a fontosabb azonban az a fatemp
lom, amely közvetlenül a Jablonka-krakkói országút mellett egy kerek domb
tetején magaslik' a hullámos táj és a tanyarendszerszerűéri szétszórt házcsopor
tok fölé.

Az ódon faépület Árva küzdelmekkel teli XVII. századi történetének tanú
ja, s létét is azoknak köszönheti: a Thurzók által Árva várából irányított refor
mációs moz~alomnak, illetve a nyomában fellépő katolikus ellenhatásnak, restau
rációnak, amelyben éppen olyan döntő szerepe volt a hagyományos góral vallá
sosságnak, mínt az 1925-ös népszavazásban.

Thurzó Ferenc, az evangélikussá lett nyitrai püspök 1556-ban vásároita meg
. Árva várát Dubowe János lengyel nemestől, s itt rendezte be otthonát ifjú fe
leségével, Zrínyi Katalinnal. A "cuius regio" elve alapján kezdettől fogva igye
kezett erősíteni és túlsúlyhoz juttatni birtokain - azaz egész Árva megyében
- a protestantizmust, annak lutheri ágát. Egymás után létesítette az evangéli
kus egyházközségeket, illetve paróchiákat, építette nekik a templomokat, igye
kezett a kevésbé népesek részére biztosítani a híveket is, evangélikus szlová
kokat telepítve ide távolabbi birtokairól. Ugyanakkor igyekezett vísszaszorítaní
a katolikus vallásához szívósan ragaszkodó góral-lengyel elemet, többek közt azzal
is, hogy megtiltotta betelepítésüket az újonnan létesített községekbe. Evangélikus
egyházközséget hozott létre Oravkán is, evangélikus lelkipásztorról gondoskodott,
templomot is épített részére. Thurzó Ferenc halála után özvegye, majd fia,
György folytatta munkáját. Az Árva megyeí (és az oravkai) góralok évtizedeken
át templom nélkül maradtak, lelki gondozásukat a szomszédos lengyel területek
jezsuitái végezték magánházaknál.

Első pillantásra nemzeti jellegű kiizdelemnek, a szlovák és a lengyel elemek
harcának vélhetnénk az Árva megyeí reformáció e fejezetét (akadtak is törté
nészek, akik így értelmezték), valójában azonban nem a nemzeti és nyelvi szem
pontok játszották a fő szerepet benne. Amikor a XVII. század közepéri Szczecho
wicz János lengyel pap megkezdte küzdelmét, nem lengyel erőket mozgósított
az Árva megyei katolikus' góralok szabad vallásgyakorlatáért, hanem Tarnóczy
Mátyás szepesí nagyprépostot, Lippai György esztergomi érseket és annak se
gítségével Ill. Ferdinandot, a Habsburg magyar királyt nyerte meg céljai tá
mogatására. 1650-ben Árva várának akkori ispánjától, Thököly Istvántól ki is
eszközölte, hogy az ismerje el és biztosítsa az árvai katolikusok szabad vallás
gyakorlatát. Az érsek pedig kinevezte "Árva egész hivő közösségének plébáno
sává és főesperesévé" - az ott élő szlovákságévá és a magyar nemesekévé is,
s a hatáskört a király préposti címmel toldotta meg. ,

Szczechowicz egy ideig Csimhán, Platthy Mihály kúriájában telepedett le,
1649-ben azonban átköltözött Oravkára, s ott rendezte be az Árva megvei ka
tolikusok, az "Universitasarvensium" lelkipásztori központját. Paróchiát és: temp
lomot is emelt a maga és az Universitas számára. Igy épült fel 1655-ben Árva
megye legnagyobb méretű fatemploma, Keresztelő Szent János tiszteletére.

Nemcsak legnagyobb fatemploma ez Árvának, hanem látnivalóban leggazda
gabb is. A látogatónak. aki az ódon szeritegyház vaskos ajtaján belép, a temp
lombelső láttán szinte gyökeret ver a lába az ámulattól. Egy jottányi túlzás sincs
abban. amit Divald Kornél 1914-ben, Felvidéki séták című könyvében írt róla:
"A legérdekesebb fatemplom Árvában . .. A huszonhét méter hosszú faépület
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belsejét véges-végig festmények borítják, igazi biblia pauperum, s karzatait és
mennyezetét még XVII. századbeli ornamentális festés. Barokk oltárokkal, a
mennyezetről lecsüngő, faragott keretben szabadon felfüggesztett szobrokkal te
lezsúfolva, elképzelni sem lehet festőibb látványt, mírrt aminő e fatemplom bel
seje. S ami a legnevezetesebb dolog, itt e tarkabarka halmival teli templomban
.alig találni jó ízlés szempontjából kivetni valót. Elsősorban az értelemhez szóló
bibliai képek sorában monumentális hatású is akad ..."

Nem csoda, hogy ennek az Arva megyei templomnak egész kis irodalma
keletkezett magyar, szlovák és lengyel szerzők, elsősorban művészettörténészek

toJIából. Első, igaz, eléggé elnagyolt felmérését a múlt század végén Myskovszky
Viktor végezte el. Első részletesebb leírását magyar nyelven Haluska István, szlo
vák nyelven Jan Kecera közölte (mindkettő környékbeli, illetve helybeli plébá
nos). Megemlékezett róla a magyar templomokról szóló könyvében Rados Jenő.

Igen alapos forráskutatást végzett reá vonatkozólag Arva kitűnő szlovák hely
történésze, Andrej Kavuljak. Legalaposabb felmérését a neves szlovák művészet

történész, Alibeta Güntherová-Mayerová végezte el. Fontos kutatásokat folyta
tott a templomról a lengyel M. Bukowski. A legmodernebb magyar irodalom
ban művészettörténeti helyét Garas Klára rögzítette, szigorú kritikával, de érté
keit méltatva. Díszítőelemeivel külön foglalkozott Tombol' Ilona.

A hét évtizedes művészettörténeti kutató és elemző munka több kérdést
tisztázott a falakon, a mennyezeten, a kórus és a padok mellvédjein, támláín
látható száz egynéhány _képről, amelyek közül tizennégy a templom védőszent

jének életét mutatja be, tíz a tízparancsolatot ábrázolja agóral népéletből vett
'jelenetekkel, a többi pedig angyalok, apostolok és más szentek ábrázolása. Az

említett szerzők figyeimét a képek datálásán és alkotóinak, festőinek kilétén túl
menően a Keresztelő Szent János életét és a tízparancsolatot ábrázoló képek
foglalkoztatták. Alibeta Güntherová-Mayerová és Garas Klára - egymástól
függetlenül - stíluselemzéssel megállapította: a képek több szakaszban, 1655 és
1711 között kerültek a falra. A Keresztelő Szent János életéről szóló sorozat ké
pei "meglepő módon Ghirlandaio Sta Maria Novella-beli freskói nyomán készül
tek. A mintakép nem is annyira metszet. mint inkább faliszőnyeg sorozat lehe
tett" (Garas Klára). A tízparancsolat képsora a ma is erőteljes lengyel népi fes
tészet XVIII. századi példája. Figyelemre méltó a lengyel Bukowski megálla
pítása, aki szerint a templom képeit vagy azok egy részét Barna Gabriel turóci
származású oravkai plebános festette.

Több kérdés azonban még tisztázartlan maradt. Ezek közül a Iegielentőseb

bel szeretnék itt foglalkozni, mert túlmutat a helyi kereteken, sőt a művészet

történeti vonatkozásokon is: nevezetesen a templom falain és mennyezetén lát
ható szent-ábrázolások legnagyobb, pontosan ötven képet kitevő csoportjával.

Az imént felsorolt szerzők, amennyiben egyáltalán megemlítik ezeket, leg
feljebb ilyenfajta megállapításokkal intézik el: "Arpád, Anjou és Habsburg-házi
királyok". Vagy éppen: "osztrák-magyar szentek". Amikor néhány évvel ezelőtt

..első ízben volt alkalmam egy sötét őszi estén belépni Keresztelő Szent János
oravkai virágos kertjébe és a fellobbanó villanyfényben feltárult előttem a hegyi
parasztok reneszánsz és barokk mennyországának szín- és forma-kavalkádja, az
-esztétíkai ámulaton túl éppen ez a kérdés tört ki belőlem: hogyan kerül ide, a
Jablónkaí hágóra. a Babia Gora, a vízválasztó hegy tövébe a barokk kori ma
gyar katolicizmus egyik kedvelt könyve, az Ungaricae Sanctitatis Indicia első

kiadásának teljes képanyaga. hol kezdetlegesen, hol ügyesebb ecsetvonásokkal,
de aprólékos pontossággal, "vonalhíven" másolva le még a könyv illusztrációi
nak barokk keretdíszeit is, a képek aláírásaival - s azok tévedéseivel - együtt?
Elsősorban nem aza legfontosabb kérdés itt, hogy ki festette, Barna Gabriel-e
vagy közelebbi-távolabbi vidékről való festőiparos, hanem inkább, hogy mit ke
·res itt, a népek: szlovákok, góralok, lengyelek, morvák, szilézíaiak választó
pontján az Ungarica Sanctitas, "A régi magyar szentség", a magyar szentek ko
-szorúja, ahogyan, amilyen összetételben a barokk XVII. század végén és a XVIII.
'Század elején ismerték és propagálták ?

Az Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szeritség bizonyságai) első latin
nyeívű kiadása 1692-ben jel.ent meg Nagyszombatban. Ugyanebben az évben
ugyanott magyarul is napvilágot látott Régi magyar szentség címmel és barok
'kosan hosszú alcímmel: "Magyar Ország boldog emlékezetű ötven szenteinek és
Boldogaínak le-képezett élete, kik Szent István király idejében Magyar Ország-
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ban voltanak, avagy a Római Széken, avagy élő embertől nem említhető régiek
egyenlő értelmében, avagy szava hitt Historicusoknak írásiból Szentek közzé
~ámláltattak, most pedig az idvözült Szentekhez illendő tiszteletnek buzgóbb
gerjesztésére világ eleiben tétetnek ..."

A magyar kiadás hamarosan elfogyott, 1695-ben Ujra meg is jelent. A latin
kíadást 1738-ban ismételték meg. Az első latin és magyar kiadás ötven szentet
sorol fel, az 1738-as kiadásban öttel gyarapodik a magyar szentek listája. A
Iatín és a magyar kiadások között két jelentős eltérés figyelhető meg. Az egyik;
a magyar változatban nincsenek képek. A második: hiányzik a magyar válto
Latból az Appendix (Függelék), "in qua reliqui Sancti, ad Ungartarn spectantes,
recensen tur" (amelyben a többi magyarországi vonatkozású szentek emlittetnek).
A magyar kiadás azonban említést tesz róla: "Ezeken kívül a könyvnek végén
más két száznál több afféle Magyar Szentek s Boldogok neveit olvashatni a De
ák Authorban".

Az illusztrációknak vagy legalábbis azok egy részének alkotóit feltünteti a
könyv, bár a nevükön - Schott és Hoffman - kívül vajmi kevés biztosat tud
róluk a művészettörténet. A szöveg szerzőjének nevét sem a latin, sem a magyar
kiadások nem jelezték. A latin kiadásról hamarosan - 1758-ban - megírta
Schmitth Miklós az esztergomi egyházmegye történetében, hogy Hevenesi Gáb
riel a szerzője. A magyar kiadás szerzőségét még Zelliger Alajos 1931-ben meg
jelent Pantheon Tyrnaviense című munkája is Tarnóczy Istvánnak tulajdonítja.
Csak az újabb kutatás állapította meg, hogy a magyar változat is Hevenesi
Gábriel műve.

Ki volt Hevenesi Gábor?
Egyéniségéről, egész életét és munkásságát meghatározó alkatáról talán az

a legjellemzőbb, amit Horányí Elek mond el róla az 1776-ban megjelent Memo
1'ia Hungarorumban, nyilván egykorú feljegyzések és kortársak, ismerősök val
lomásai alapján: "Hevenesi magyar nemesi származását tudományával és nagy
tetteinek hírével tette díszessé". Vas megyében született 1656. március 24-én,
meghalt Becsben, 1715-ben. "Miután a legteljesebb tisztaságban töltötte el gyer
mekkorát s mindenkit elragadott jóakaratával, Sopronban felvették a Jézusról
elnevezett társaságba s ott, mint ifjú, kitűnt jámborságával és tudományával."
Letette a társaság négy fogadalmát. Grazban és Bécsben elvégezte magasabb
tanulmányait, laureatusi fokozatot szerzett filozófiából és teológiából. Munkás
ságát Bécsben kezdte. Hat esztendeig működött itt az erkölcstan és a bölcsészet
tanáraként. Hamarosan oly tekintélyt szerzett, hogy kinevezték a rend innsbrucki
(Anneae Tironum) kollégiumának rektorává és noviciusmesterévé. Tizenegy évig
látta el itteni tisztét. Ezután újból Bécsbe helyezték az akadémiai kollégium
élére, majd az egész provincia praesese lett, azt követően a fogadalmasok házát
vezette. Egy ideig vezetője volt a bécsi Pázmány kollégiumnak és a társaság
nagyszombati házának is.

Az egymást követő újabb és újabb megbízatásainak közvetlen tennivalóin
kívül sokat tett más, az ország legkülönbözőbb részeiben működő rendi és más
intézmények, például a budai, kolozsvári. kassai, marosvásárhelyi, trencséni sze
mináriumok, kollégiumok fejlesztéséért. Kora egyik legjelentősebb papi egyéni
ségévé növekedett, akinek tekintélye előtt nemcsak a magyar rendtársak, világi
papok és főpapok, hanem az osztrák jezsuiták is meghajoltak. Még a bécsi ud
var tiszteletét is kivívta, a máltai lovagként harcoló katonából pappá szentelt
és az esztergomi prímási székben hírhedté vált Kollonics bíboros pedig gyónni
járt hozzá.

E tekintélynek nem csupán Hevenesi szervező készsége, tapiritata és ember
feletti munkabírása volt a forrása, hanem rendkívüli aszkézise is. Ha fennma
radt arckénére tekintünk, nem érezzük túlzásnak, amit Horányi Elek írt róla
a már említett Memoria Hungarorumban, a magyarországi és kapcsolt tartomá
nvokbeli irodalom 1776-ban megjelent latin rivelvű életrajzi lexikonában : "Étel
ben és alvásban, amiből négy órányit engedett meg magának, a legtartózko
délbh volt. Annyira kemény és szigorú volt magához. hogy testét ostorozással
sanvarzatta, gyötrő cili.ciummal -és éles vaslánccal szokta átövezni s azt szinte
soha nem vetette le. Végül is az annyira belenőtt, hogyasebésznek kellett ki
vágnia késsel."

Mindebben a mai embert - a hívőt is - inkább riasztó önsanyargatásban
nem a gyakorlatok módja a lényeges, hanem a szellemiség, amelyből ez az asz-
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kézís táplálkozott. Ez sugárzik széles homlokáról, a munkában átvirrasztott éj
szakák fáradtságától elnehezült szemeiből, vékony, beesett arcából. Az agonia
christiana ez arcban elmondva. S éppen az Ungarica Sanctitasból megállapít
hatóan "agonia christiana hungarorum" is, az országért, annak jövőjéért önma
gát emésztő hazaszeretet, patriotizmus. Hevenesi nem pázmányí típusú szellem,
akinek szava félelmetes erővel mennydörög, aki vitáz, harcol, sebeket oszt ellen
félnek és ha kell, barátnak is, aki éppen ezért gyűlöletet és rajongást vált ki.
Hevenesi aszkéta szellem, aki önmagát égeti, emészti el, s az aszkézist, a hazá
ért, a Pátriáért érzett felelősségérzet lángját igyekszik továbbadni nemcsak a
kortársaknak, hanem a jövőnek, a következő nemzedéknek is.-

Az, amit a legújabb magyar irodalomtörténet XVIII. századi kötetében Tar
nay Andor megállapít - hogy Hevenesi a latin nyelvű jezsuita irodalom és a
moralízáló elmélkedés legnevesebb magyarországi képviselője - innen, egyéni
ségéből, egyéni aszketikus patriotizmusából táplálkozik. Ennek érdekében és szol
gálatában vesz igénybe minden írói eszközt, hogy eszményképét, a közösségért,
hazáért önmegtagadóari fáradozó ember ideálját népszerűvé tegye, az értelmi
meggyőzesen kívül mindazt is, ami a képzelet és az érzelem megragadására al
kalmas. Témái felvetésében és kifejtésében nem törekszik eredetit és egyénit al
kotni, új utakat törni. Kompilál, anyagót halmoz, hogy a könyvtelenség és pusz
tulás hosszú időszakának nyomában támadt űrt a maga területén, az aszketikus
elmélkedésben pótolja. Elmélkedései nem elvontak; gyakorlati életprogramot
nyújtanak. Ezt a célt szelgálják a műveiben bőven található példák, exemplu
mok is. Érdekes, éppen a hiányok pótlását célzó kompilációs módszere teszi mű

veit népszerűvé Magyarországon kívül olyan országokban és nyelvterületeken is,
amelyek bővelkedtek az effajta irodalomban.

írói működésa :sikerét és hatását legegyszerűbben és legmeggyőzőbben né
hány adattal jellemezhetjük. Az Ars bonae mortis (Jó halál művészete, 1695)
latin nyelven huszonhárom kiadást ért meg, s a magyaron kívül lefordították. né
met, francia, portugál és lengyel nyelvre is. A Diarium adolescentis studiosi (A
tanuló ifjú napirendje, 1684) tizenhárom kiadással dicsekedhetett. Ugyanannyival
a Quadragesima Christi patenti sacra (A szenvedő Krisztus szent negyvennapja,
1713), melynek Taxonyi János fordította magyar változata négy kiadást ért; s
a munka megjelent francia, lengyel, szlovén és vend nyelven is; utolsó német
rivelvű kiadása 1908-ban került a könyvpiacra. Máriás elmélkedő könyvét, a
C'1lendarium Marianumot latinul hétszer adták ki, s lefordították vend nyelv
re is.

Buzgó híve és terjesztője volt a szentek tiszteletének. E téren még nagyobb
sikereket ért el. Rendalapítójáról, Loyolai Szent Ignácról szóló írása - Scintil
Iae Ignatianae (Ignáci szikrák) latinul harmincegy, németül hét, lengyelül három
kiadásban fogyott el. Xavéri Szent Ferencről szóló életrajza, Flores Indici (India
virágai) tizenhét kiadást ért meg. Szent József tiszteletét propagálta A.mores Jo
sephini (József szeretete), Gonzaga Szent Alajosét S, Ephetus c. írása.

*
Ebben a témakörben, a szentek tiszteletét terjesztő írásai sorában, ha a ki

adások számát tekintve nem is mérhető az Ignáci szikrákhoz, véleményem szerint
legfontosabb munkája az Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szentség bi
zonyságai), amelynek könyvészett adatait fentebb már felsoroltam. Aszketikus
életfelfogása és magyarsága, patriotizmusa .ebben a művében mutatkozik meg és
fonódik össze legteljesebben. Tegyük hozzá: a legtanulságosabban is.

Műve patrióta ihletését nyiltan meg is vallja előszavában, az olvasóhoz in
tézett intelemben: "Noha kevesekről, míndazonáltal szükséges dolgokról akarlak
a kezdetben téged meginteni, Kedves Olvasó. Tudva légyen azért mindenek előt

te nálad, hogy soha elméimben nem forgattam. hogy míndazokról ez egynéhány
levelekben emlékezetet tennék, akiknek Silent életével kezdetitől fogva tündök
lött Magyar Ország, melyhez minthogy nagy alkalmasság és nehéz munka kíván
tatnék, úgy attul senki nem kívánnya, aki mindennap külömb-külömb féle gon
dokkal terhelve csak rövid időt, azt is lopva nyerhet magának a Szent Históri
áknak leírására. Csak azokat (a számtalanok közül) említettem itten, akiket
sok rendbeli írástudók könyveiben találván az emlékezetnek könnyebbítésére és
tulajdon ismereteire már régen kívántam jegyzésben vennem, mellyet, hogy több



helyre terjesztenék, közönségesnek lenni mások kívánták, vélvén azt, hogy ezen
okbul vagy a régi szeritségnek nyomdokain kiirtván a méllyen gyökerezett eret
nekségek nagyobb részét a Magyar Nemzetnek előbbi aétatosságára téríteném
vagy, hogy ezzel a K. Olvasóknak szíveket többeknek felkeresésére és feljegy
zésére gerjeszteném. Mivel annyi szent életű emberekkel bővelkedett Magyar Ország,
hogy semminemű Tartománytul efféle méltóságos dicséretben fellyül nem hallat
tatnék, azért Iegtísztességesb, úgy mint Apostoli és Máriai titulusokkal szokott
Magyar Ország neveztetni. A magyar szent dolgoknak esztendőnként való fel
jegyzői együtt azt hirdetik, hogy Magyar Ország a keresztény Anyaszentegyház
Szeutinek mintegy szülő s felnevelő helye, az honnan nemcsak egy, hanem sok
szerzetbeli szentek származtak, akik az egész világot jó példaadásokkal és di
csőséges cselekedetekkel felmagasztalták... Mindazonáltal (a kereszténység és
pogányság között sok esztendeig szüntelen tartott hadakozásoknak nyomorúsága
miatt) . talán semmi ország sincsen, aki a tőle szült s felnevelt szeriteiről az em
bereknéloly feledékenységben volna, mint Magyar Ország. Ez nem is felettébb
csodálkozásra méltó dolog, mivel annyi tüzek, pusztítások, rablások által eltö
rültetvén a régieknek emlékezete, alig vagy csak vélekedve vagy a szomszédbeli
Országoknak Historikusaitul kölcsön vett tudománybúl mirrtegy kétkedéssel 01
vashatni. s érthetní az előttünk valóknak mivoltát és nyomdokát ..."

Előszavát nyílt felhívással fejezi be: " ... mintegy ujjal mutatok sőt kérem
az olvasót, hogy ezen Magyar Nemzetnek szentségéről el kezdett írásomat és
első igyekezetemet, aki gyakortább hibával szokott lenni, előbb vigye és a fel
talált s feljegyzett dolgokat többel szaporítsa, végtére méltó ékességel ezen or
szág Pátronusi Historiáját világos tiszteletre s követésre adván azoknak, akik
több üdővel bővelkednek és méllyebb elmével bírnak, eleikben terjessze ..."

A Régi magyar szentséget - mint már említettem - Hevenesi legfontosabb
munkájának tartom. Mindenekelőtt a magyarországi és magyar vonatkozású
szentek első összefoglaló, teljességre törekvő életrajz-gyűjteménye, nyilvánvalóan
a Bollandisták ihletése nyomán. Altalános jellegű "szentek élete" többé vagy ke
vésbé átfogó igénnyel jelent meg már jóval korábban is, főként az egyházi év
hez igazodó predíkácíós gyűjtemények formájában. Kimondottan "magyar szen
tek élete" azonban előtte még nem látott napvilágot. Hevenesit ezért a sajáto
san magyar hagiográfia atyjának, megalapítójának kell tekinteni.

, Hatása e tekintetben szinte napjainkig kimutatható. Kifejezetten hivatkozik
érdemeire és példájára az Acta Sanctorum Ungariae (Magyar Szentek cseleke
detei), mely 1744-ben jelent meg Nagyszombatban. De magyar szentek általa
összeállított lajstromát használják kiindulási alapnak még a huszadik századi ha
sonló vállalkozások is.

Jelentős e munka a magyar történetírás, közelebbről a magyar történeti for
rásgyűjtesre gyakorolt hatása míatt. Hevenesi e téren kifejtett munkájának je
lentőségét mindenkor elismerte a magyar tudománytörténet. . Hatalmas forrás
gyűjteménye, az Egyetemi Könyvtárban kéziratban őrzött, 128 kötetet kitevő

Collectio Hevenesiana első nagyszabású és máig is nagyértékű történeti forrás
.kmcsünk, Olyan okmányok másolatait is őrzi, amelyek azóta elpusztultak.

Nem véletlen, hogya régebbi szakirodalom Bollandus vállalkozásával állította
párhuzamba kezdeményezéseit. A vele foglalkozó legujabb tanulmányok (ld.
Hölvényi György: A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend) Hevenesi
vállalkozásának tudatos és többrétü voltát, nemkülönben hazafias ihletését eme
lik ki. Hazájának élete, sorsa kora fiatalságától erősen foglalkoztatta, Egyik leg
korábbi - alig harmincéves korában készült munkája a Pcruus Atlas Hunga
riae, Magyarország 40 táblába foglalt leírása (Bécs, 1689). A magyar szentek
életadatainak gyűrtése döbbentette rá - amint Hölvényi fentebb idézett tanul
mánya megállapítja -, hogy menteni, gyűjteni, biztosítani kell azt. ami a ma
gyar múlt írásos emlékeiből megmaradt. Nemcsak maga gyűjtött. hanem máso
kat is gyűjtőmunkára buzdított. Ennek jegyében adta ki a XVII. század utolsó
évtizedében, rövidesen a Régi magyar szentség megjelenése után a "Modus ma
terrae conquirendae pro Annalibus Ecclesíasticís Regni Hungariae continuandis"
c. instrukcióját, amely "a magyar tudományos történetírás alapító okmányának
tekinthető".

Nem kevésbé érdekes végül a Régi magyar szentség harmadik vonatkozása.
Ez tanulságaiban ahhoz a történészek, publicisták és szépírók között évek óta
folyó vitához kapcsolódik, amely a magyar nemzetfogalom tartalmának legko-
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rábbi időktől, a középkortól, a reneszánsz és barokk századokon át bekövetke
zett változásait kívánja elemezni és tisztázni. Az Ungaricae Sanctitatis Indicia
e vonatkozásban is fontos mű, mégis, a könyv méltó elemzése sem katolikus,
sem egyetemesen magyar részről nem történt még meg. Gyakran és szívesen
másolták illusztrációit a különböző kiadványokban, a Hevenesi által készített
magyar szentek lajstromát is elfogadták alapul későbbi ilyenfajta művekhez 
sajnos nem bővítették olyan mértékben, ahogyan a magyar szentek és a szent
ség hírében elhunyt magyárok összefoglaló életrajzgyűjteményét össze lehetne
állítani -, ezzel az itt említett távlatával azonban, nevezetesen azzal, hogy mi
Iyen magyarságfogalom bontakozik ki a Régi magyar szentségből, nem foglalkez
tak érdeme szerint, pedig érdekes tanulságokat kínál.

Nos, milyen nemzetfogalom bontakozik ki a Régi magyar szentségből? E
tekintetben rendkívül jellemző a szentek összeválogatása. Az első kiadásban 
mint már említettem - 50, a másodikban 55 "magyar" szent élete található kép
pel illusztrálva. Az első és a második latin nyeívű kiadáshoz még egy külön
függelék csatlakozik, amely kétszáznál több "ad Ungaríam spectantes", . magyar
országi vonatkozású szentet sorol fel. Azon szentek sora, akiknek nagyobbrészt
külföldí forrásokból idézett életrajzát képek is illusztrálják, a következő: 1. Szent
István király, 2. Boldog Gizella (István német felesége), 3. Szent Imre, 4. Szerit
Günter remete (István német sógora), 5. Boldog Szalomea (Kálmán király fiá
nak lengyel menyasszonya), 6. Boldog Beatrix (II. András estei származású fele
sége), 7. Boldog Salamon (a trónkövetelő, majd remete), 8. Szent László, 9. Szent
Hedvig (Szent Erzsébet morva nagynénje), 10. Boldog Gertrud (Hedvig leánya),
ll. Szent Erzsébet Izabella (magyar származású portugál királyné), 12. Árpád
hází Szent Erzsébet, 13. Boldog Gertrud (Szent Erzsébet leánya), 14. Csehor
szági Boldog Ágnes (III. Béla unokája), 15. Árpádházi Szent Margit, 16. Boldog
Kinga (Margitunk lengyel királynévá lett nővére), 17. Helvéciai Boldog Erzsé
bet (III. András leánya, az Árpád-ház "utolsó aranya ágacskáia"), 18. Toulouse-i
Szent Lajos (V. István unokája), 19. Skóciai Szent Margit (anyja volt magyar),
20. Skóciai Szent Dávid, 21. Skóciai Szent Kálmán (Margit fiai), 22. Boldog Er
zsébet (V. István leánya), 23. Szent Kázmér (lengyel származású "válaszott ma
gyar király"), 24. Szent Asztrik (itáliai eredetű kalocsai érsek), 25. Boldog Se
bestyén (esztergomi érsek), 26. Szent Gellért (velencei), 27. Boldog Buldus-Bőd

(egri püspök), 28. Boldog Reztertus-Beszteréd (nyitrai püspök), 29. Boldog Mór
(pécsi püspök), 30. Boldog Ágoston (magyar származású zágrábi püspök), 31.
Magyarországi Boldog Pál (az első magyar domonkos rendfőnök), 32. Boldog
Özséb kanonok (a pálosok alapítója), 33. Boldog Zoerard András, (a lengyel
parasztból lett nyitrai remete), 34. Boldog Benedek (a Trencsén környéki Szkalka
remetéje), 35. Boldog Csáky Mór (domonkos), 36. Boldog Bánffy Buzád (domon
kos), 37. Boldog Ilona (Szent Margit tanítónője), 38. Magyarországi Boldog An
tal (Itáliába került magyar ferences), 39. Boldog János (wildesheimí származású
bosnyák püspök, domonkos rendfőnök), 40. Szent Pilgrim (Géza fejedelem német té
rítője), 41. Szent Adalbert püspök (cseh származású bencés), 42. Szerit Gaudencius
(Adalbert testvére), 43. Szent Bonifác (cseh eredetű bencés apát), 44. Boldog Szádok
(magyarországi domonkos hithirdető és vértanú), 45. Boldog Berthold (régens
burgi ferences misszíonáríus), 46. Péter Tamás (aquitaniai-délfrancia-kármelita,
magyarországi nuncius), 47. Boldog Dominici János (fizenzei származású és Bu
dán meghalt apostoli nuncius), 48. Kapisztrán Szent János (olasz ferences), 49.
Boldog Jakab (olasz ferences), 50. Boldog Eskandéli Máté (a Budáról Kínába
került remete és mártir). A második kiadásban öttel gyarapszik a magyar szen
tek lajstroma: Borgia Szent Ferenccel (a magyar eredetű Aragóniai Johanna fiá
val), Csepcllényi György pálos mártírral és a három kassai vértanúval: Körösi
Márkkal, Pongrácz Istvánnal és Grodeci Mihállyal.

A felsorolásból is megállapítható: Hevenesi nem nemzeti, nyelvi kritériu
mok alapján válogatja össze azokat, akiket magyar szeriteknek tart. Magyarnak
tekint mindenkit, aki itt született és élt, azt is, aki innen származott el, akár
Európa túlsó végébe, mint portugáliai Erzsébet vagy skóciai Margit, akár a tá
voli Kínába, mlnt Eskandéli Máté. S magyarnak minősítí azokat is, akiket más
országoktól, népektől kaptunk: Gellértet, Adalbertet. Szerinte Magyarország és
a magyar nemzet égi patrónusa míndaz, akit mí adtunk más országoknak, és
akit mí kaptunk más népektől. A kortársak felfogták Hevenesi e gondolatát,
ahogyan az kérdés formájában megjelenik a könyv 1737-es kiadásában. Az eb-



ben az esztendőben végzett nagyszombati diákok baccalaureusi vízsgáik emlé
'kére adták ki újból Hevenesi könyvét. A könyv végén megörökítették vizsga
kérdéseiket is: I. Vajon Magyarország fegyvereiről, vagy szentségéről híresebb-e?
II. Vajon Magyarország kapott-e több szentet külországoktól, avagy ő adott-e
többet külső országoknak?

Nem kevésbé tanulságos, ahogyan a könyv függelékében felsorolt kétszáz
egynéhány szentet válogatja össze. Az ebben közölt lajstrom a magyar szentek
közé sorolja legelőször is az összes akkor ismert pannoniai szentet, köztük Quiri
nust, a Sabáriaí és a Sirmiumi vértanúkat, Szent Mártont, Szent Jeromost. Eb
ben Hevenesi kora nemzeti felfogását követi, amely Pannonía történetét a ma
gyar történelem szerves részének, előfejezetének vallotta. Ugyancsak magyar
szentnek könyveli el Szent András apostolt, "mert a szkítáknak, a magyarok
őseinek hirdette az evangélíumot", Hasonló alapon magyar Szent Fülöp apostol
is. Belekerült a jegyzékbe Andronícus püspök, mert a hunok apostola volt, Szent
Orsolya társaival és a kis Cordulával. mert a hunok nyilaitól szenvedtek vér
tanúságot. Ebben is kora és az előző századok nemesi magyarság-szcmlélete és
történeti felfogása nyilatkozik meg, amely a szkítákat és a hunokat a magyárok
őseinek vallotta. Az avar-magyar rokonság révén lett magyar vonatkozású szerit
- Nagy Károly, az avarok legyőzője.

De még ezeken is túlmegy Hevenesi. Az "ad Hungariarn spectantes" szentek
közé sorolja -.- Cirillt és Methodot is, a két prominens szláv szentet, mert az
"Isztria szomszédjában lakó hunoknak hirdették Krisztus hitét". Ugyanígy
Eustach, más nevén Decébatus dák királyt, aki feleségével és gyermekeivel vér
tanúságot szenvedett, Designatust, ugyancsak mert Dáciából származott, Borívojt,
a csehországi keresztények első fejedelmét, "aki Nyitrán székelt". Hasonló pél
dát bőven lehetne még felhozni, tanulságuk azonban ugyanaz: a magyarsághoz
való tartozás fogalma Hevenesinél rendkívül nyitott, széles körű, rugalmas és
nagyvonalú. Alapja nem a "natio", hanem a "patria". Nem nacionalizmus ez,
főként nem annak XIX. századi formája, hanem patriotizmus, hazaszéretet. Egy
formán épít eleink szittya, hun, avar rokonságet valló és Pannoniát Magyaror
szág elődének tekintő felfogására. Kerest a kapcsolódásokat Magyarország, Er
dély és a csatolt tartományok minden nemzeti, nyelvi közösségével, (Hevenesi
a kárpátaljai és erdélyi vallási unió egyik mozgatója volt.) Ugyanakkor doku
mentálni kívánja nemzet-felfogásában Magyarország és Európa. a magyar és az
európai kultúra egységét és kölcsönhatásait. Talán nem túlzás megkockáztatni
az állítást: a mennyekre vetíti a Kárpátok koszorújában élő népek és egyáltalán
minden európai nép sorsközösséget és testvériségét.

A nemzeti érzés és tudat későbbi alakulása nem kedvezett ennek a felfo
gásnak, a nemzetek és nyelvek felett álló patríotizmusnak, a nemzetietlenség
bélyegét sütötte rá. A maga korában, a XVIII. században azonban eleven való
ság, társadalmi hatóerő volt ez a felfogás és ez az eszme. A hajdani mecénás
és festő, lett légyen az akár Barna Gabriel plébános, akár más - s ez az orav
kai fatemplom szentképeinek legalapvetőbb tanúsága - természetesnek, helyén
valónak érezte, hogy odafesse az "ungarica sanctitas"-t, a régi magyar szent
séget a vízválasztó hegy, a Babia Góra tövében, a nemzetek és kultúrák választó
és találkozó pontján álló templomba, amely Arva megye szlovák és górál nyelvű

katolikusságának szellemi középpontja volt.
Nemcsak művészettörténeti, de irodalomtörténeti és eszmetörténeti szempont

ból is érdekes emlék tehát az oravkai fatemplom. Amellett, hogy a góralok
temploma, a régi magyar szentség, s a XVIII. századi magyar nemzetfogalom
emléke. Nagyon fontos volna alaposan felmérni, lajstromba venni és lefényké
pezní. Az elmúlt száz év során kétszer is az utolsó pillanatban menekült meg a
templom, egyszer a lebontástól. máskor a már lobogó tűztől. A tűz és az elekt
romos szíkra ma is halálos ellensége mínden faépületnek.
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DAvID KATALIN

A BUDAVÁRI GÓTIKUS SZOBORLELETEK KIÁLlíTÁSA
Előkerülésüle történetéről nem feladatom hosszabban írni, hiszen a magyar

régészeti és művészettörténetí kutatásnak ez a valóban szenzációs anyaga a saj
tó, a rádió, a televízió segítségével pillanat alatt országszerte ismert lett. De
megjelent azóta a könyv is a Corvina kiadásában "A budavári gótikus szobor
lelet" címmel, amelyet dr. Zolnay László régész, az ásatás vezetője, a szobrok
megtalálója együtt írt a leletek restaurálását irányító Szakál Ernővel. A könyv
részletesen ismerteti a lelőhely történetét. régészeti [elentőségét, a szobrok feLté
telezett korát, mestereit. Rekonstruálja a töredékeket, kísérletet tesz egykori sze
repük és elpusztulásuk magyarázatára. Külön értéke a tanulmánynak, hogy gaz
dagon elemzi a szobrokon megmaradt minden részletet, minden ikonográfiai
jegyet és ezzel a szobrokat teremtő társadalom kulturális világába segít be
tekinteni.

Két évvel a szobrok megtalálása után megnyílt a kiállítás is, amely a hírt
érzékelhetővé teszi, mindenki számára lehetőséget adva megtekintésükre. Párat
lan erőfeszítés, szakadatlan munka töltötte ki ezt a két évet, amelynek egyetlen
célja volt az értékek mielőbbi bemutatása, Csak akik ismerik e:gy régészeti lelet
útját a kiállíthatóságig, azok tudják igazán értékelni, milyen áldozatos munkát
végzett a Budapesti Történeti Múzéum annak érdekében, hogy ilyen rövid idő

alatt feldolgozva, megtisztítva, restaurálva a szobrok kiállítása valóság legyen.
Harminchárom szobor és egy tárlónyi kisebb töredék került bemutatásra.

Amit a kiállítás megpillantásakor elsőként ki kell emelnünk, az a restaurálási
metodika. Az egyetlen követhető elvet valósította meg a Múzeum, amikor a
szobrok előkerülési állapotán semmit nem változtatva állították össze az anya
goto Osszeillesztették a széttört részeket, azonban kiegészítésekkel nem zavarták
meg a szobrok eredeti létét, Torzók maradtak és így esztétikai-történeti mívol
tukban mégis többet mondanak önmagukról és a korról, amelyben születtek,
mint ha idegen plaszticitás zavarná formavilágukat. Eszembe jut az az élmény,
amit Michelangelo félbemaradt szobrai előtt élünk át Firenzében: egy-egy kő

tömb, amelyből a művész a testnek csak egy kis részletét faragta meg, a többi
örökre elveszett az élettelen kőbe zárva. S ahogy előttük állunk, mintha meg
mozdulnának, hogy ledobják magukról a béklyót jelentő nyers követ: az egyetlen
létező kis részlet elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy segítségével átél
jük a teljesség szépségét, - Analógiaként mondom ezt csupán, de azonos elvet
érintek vele. Az információ, amelyet egy alkotáson keresztül egy régi kortól
kapunk, akkor törésmentes, akkor igazán üzenet, ha - bármily csonkítva ér
kezik hozzánk - átalakítatlanul, változatlanul önmaga maradhat. Ez tudott do- \
log minden szakember előtt, s hogy mégis kitértem rá, tettem azért, mert fel
akarom hívni mindenkinek a figyelmét, aki találkozik ezekkel az alkotásokkal.
kísérelje meg torzó mivoltukból is kiolvasni és megérteni egykori teljes szépsé-
güket. Mert vallanak a szobrok. .

Zolnay László határozott álláspontot foglal el a szobrok készítésének, illetve
pusztulásuknak korát illetően, Véleménye szerint Luxemburgi Zsigmond vagy az
ő építkezését folytató utód palotaépítésének estek áldozatul ezek az alkotások,
amelyeknek mecénásai az előző korszak nagy műpártolóí, az Anjouk voltak. Kö
zelebbről a XIV. század 70-es éveiben véli Zolnay László a szobrok megfaragásá
nak és felállításának időpontját, és elpusztulásukat 1430-1440 közé datálja. Ezt a
feltételezést nemcsak stíluskritikai szempontból véli bizonyítottnak, hiszen a res
taurálás teljes befejezése előtt és a ml1vészettörténeti feldolgozásnak csupán a kez
detén éppen a stíluskritikai vizsgálathoz kevés anyag áll rendelkezésre. A fon
tosabb bízonvítékot a régészeti lelőhely és a történeti adatok egybevetése és ér
tékelése nyújtja. A szeborcsoport elhelyezése a földben, a köriilötte talált kűlön

bőző leletek, a Zsigmond-kori építkezések terjeszkedése e területen, stb. - úgy
tűnik - komoly bizonyítékot szolgáltatnak Zolnay feltételezéséhez.

A mestereket, a szobrok faragólt is csak hasonló lehetőséggel közelíthetiük
meg a kutatásnak ebben a stádiumában. Zolnay véleménye e szempontból is
félreérthetetlen, még ha fogalmazása feltételezésként hat is. E művészek útja
szerinte talán Provance-ból Burgundíán, Párizson át vezethetett Budára. Ezt
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még hosszú kutatás döntheti csak el. Azt azonban már szinte bizonyosan meg
állapíthatjuk, hogya szobrok hazai mészkőből készültek, tehát olyan Budán mű

ködő királyi kőfaragó műhelyt hitelesítenek, amelynek meglétét mindeddig csak
reméltük, most azonban már ténnyé emelték ezt a szobrok.

A fentiekben Zolnay véleményét fogalmaztam meg. De magam is hajlok
arra, hogy ezt az elképzelést tartsam a legvalószínűbbnek. Módom volt hosszab
ban tanulmányozni e korszak krakkói művészetét, s e szempontból az egyik leg
Iényegesebbet, Nagy Kázmér síremlékét. Ez magyar vörösmárványból készült
1370-1375 között, Piaszt Erzsébet és Nagy Lajos rendeletére. Mind a lengyel,
mind a magyar szakirodalom magyar mcsterek munkájának tartja e monumen
tális alkotást. Plasztikáját nem kívánom összevetni a budai szobrokkal, de az
a gyanú már régebben felmerült, hogy Budán túlmutató --, hiszen akkor még e
szobrokról mit sem tudtunk -, talán francia hatás alatt álló hazai szobrászok
faragták a tumbát. A szoborleletek feldolgozására vállalkozó művészettörténé

szeknek mindenképpen feladata lesz a szobrok összevetése a síremlék gazdag
plasztikájával.

Készítésük ideje és a mesterek meghatározása mellett külön nagy feladat
eredeti elhelyezésük, íkonográfiaí programjuk, egykori eszmei-formai szerepük
rekonstrukciója. Hány szoborcsoportot alkottak, belső vagy külső teret díszítet
tek-e, mit reprezentáltak tartalmilag? Olyan kérdések, amelyek jelzik, hogy hosz
szú kutatás, elmélyült nagy munka vár a szakemberekre.

A szobrokkal híradást kaptunk több mint 500 év távlatából : üzenetet az egy
kor ítt vélőlotől, művészetet teremtő eszményeikről. Ezt az üzenetet kell megfej
teni, feloldani a jeleket, a kódot, hogy segítségükkel világosabban láthassuk
kulturális múltunkat.

Csak érinteni kívánom a szobrok kfállításánalc módját, elhelyezésüket. instal
lációjukat. Véleményem szerint nem egyértelműen elfogadható a jelenlegi ren
dezési koncepció. Nem :tudom, helyes volt-e a további kutatás, az anyag tanul
mányozásának szempontjából a világi és az egyházi tematika szétválasztása. Az
előbbi a Múzeum gótikus termében, az utóbbi az alkápolnában kapott helyet.
A kápolnában tulajdonképpen zavartalanul helyezkedik el a kilenc szobor, köz
tük az. egész együttes talán legszebb darabja, a fehér Madonna torzó. A gótikus
terem anyagát azonban már zgvarja az építészeti belső.' A háttér sokszor kelle
metlenül "vágja" a szobrokat, nincs lehetőség megfelelő áttekínthetőségre, izolál
tan, esetlegesen helyezkednek el az alkotások. Tudom. vonzó gondolat volt ezt
a csodálatos termet használni fel a szobrok bemutatására. Véleményem szerint
azonban meg kell majd kísérelni - esetleg a restaurálás további eredményei
után -, hogy a nyilván még számszerűen is gazdagodó anyaget együttesen, sem
'leges architektúrájú teremben láthassuk. És ezt nemcsak a szobrok általam vélt
-érdekében [avasolom, hanem a gótikus terem érdekében is, amely így inkább
háttér csupán, egy a sok kiállítási terem közül. Sokat vesztett az az élmény,
amelyet a kiállítás megrendezése előtt éltünk át a terembe lépve. A kiállítás
installációjával tulajdonképpen egyetérthetünk. hiszen a kőszobrok a legjobban
ezeken az egyszerű vasposztamenseken érvényesülnek, de a plexi és a poliész
ter alkalmazása ezt a harmóniát sajnos zavarja.

Befejezésül egyetlen gondolatot szeretnék még felvetni, amely szükségkép
pen felmerül az emberben, ha a kiállítást megtekintí. Itt minden egy nagy rnű

vészeti korszak gazdagságát idézi. Az eredeti valósághoz képest kevés és mégis
mennyire élő tanúi ezek annak a nagyszeru szépségnek, amely itt született, itt
alakult. Alig valami élte át a századokat, egy építészeti részlet, egy kis töredék
utal a hajdani gazdagságra. Romkertek nyíltak a középkori építőművészet al
kotásai helyén és holt emlékként kötárakban őrzik a régmúlt csodálatos Tarag-
-vánvaít, .

Ezért minden egyes emlék, ami felszínre kerül, értékes ezerszer.
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BOROS LÁSZLÓ (Svájc)

A DVINOI ELÉCjIAI<
BEVEZETÉS RAINER MARIA RILKE

KOL TEMÉNYCIKLVSAHOZ

A Duinói elégiák egyrészt az újkor egyik legérzékenyebb lelkívilágú költő

jének élettapasztalatát és érzésvilágát sűrítik magukba. Ez önmagában is magya
rázat lenne a feladat különös nehézségére. Másrészről pedig az elégták azt a
benyomást keltik, mintha magát az írót is meghaladná az alkotás. Maga Rilke
tiszteletteljes félelemmel tekintett a Duinói elégiákra. Ez' kitűnik lengyel fordí
tójához, Witold von Huléwicz-hez írt leveléből: ,;Nekem kellene az elégták he
lyes értelmezését megadnom ? Végtelenül meghaladnak engem az elégiák". Clara
Rilkéhez írt egyik levelében arról is beszél, hogy ez a mű nem értelmezést és
magyarázatot, hanem értelmi alávetést követel tőle. Egy érett költő legérettebb
alkotásáról van tehát szó, az egész alkotás pedig ezenfelül még a költő számára
fis talányt jelentett. Mindez óvatossá tesz bennünket, ha azt gondoljuk, hogy
sikerült feltárnunk aDuinói elégták gazdag tartalmát.

. A Duinói elégiák értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy Rilke majdnem
míndegyik elégiát a "szellem orkánjában" írta (mint ő maga közli). Marie von
Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnőnek a következő sorokkal jelentette be 1922
februárjában az elégták befejezését: "Néhány nap alatt történt mindez. Mond
hatatlan vihar, a szellem orkánja csapott le rám. Minden rost és izom ropo
gott bennem. Evésre nem is gondolhattam az egész. idő alatt. Isten tudja, ki
táplált engem.". Mindez természetesen kihatott a mű belső szerkezetére. A "szel
lern orkánja" felkavarta Rilke lelkében évtizedek szunnyadó képeit és élményeit.
Ezek egymást követve, kiegészítve, vagy egymás hatását lerombolva kavarogtak
az egyes elégták központi gondolata körül. Ugyanez a "szellem orkánja" borí-

- totta fel az elégiákban a nyelvtan és a mondatszerkesztés alapvető szabályait.
Ez emelte ki a szavakat szokásos jelentéskörnyezetükből. Ez törte szét a fogal
mak eredeti kapcsolatait. Mindez rejtett valóságok képeit és titkos rezonancíá
kat ébreszt az olvasóban. A széttört képek és a lerombolt nyelv mögött valami
kifejezhetetlen világ tárul fel. Erre a világra már nem alkalmazhatók a fogható
valóság jelenségeinek törvényei. Szinte lehetetlen az elégíálc nagy részénél a szo
kásos gondolattársításí módszerekkel kibontani II versmenet összefüggését. Mint
ha egészen más logika irányítása alatt állna itt minden. Az álom mutat né
ha ilyen összefüggéseket.

Rilke lelke rendkívül érzékeny volt. Túlfokozott érzékenységgel érzett meg
valóságokat, amelyek az általános érzésvilág számára nem szolgáltatnak tárgyát.
Elegendő néhány részletet olvasni a Malte Laul'ids Brigge-ből, hogy feltáruljon
Rilke veszélyeztetett és kiszolgáltatott szelleme. Egy feszültségben és nyughatat
lan otthonkeresésében (és nemtalálásban) lefolyt életen keresztül halmozódott fel
Rilke lelkében mindaz, ami az elégiákban oly megrendítő sűrűséggel áll elénk.
A Malte Laurids Brigge egyik legszebb részletében leírja, mi őszerinte a versírás
titka. E rövid részletben felsorolt képek és élmények sorra visszatérnek a Duinói
elégiákban. Igy joggal tekinthető ez a néhány sor aDuinói elégiák tartalmi ki
'L'onatának. "A korán megírt versekkel oly keveset tettünk. Várni kellene velük,
értelmet és édességet kellene gyűjtenünk. egy egész életen, egy lehetőleg hosszú
életen keresztül, s akkor talán, egészen a végén írhatnánk tíz jó sort. Mert a
versek nem érzelmek - mint az emberek gondolják - (érzelmeink már ko
rán is vannak), hanem tapasztalatok. Egy versért városokat, embereket és dol
gokat kell látni, állatokat kell ismerni, érezni kell, hogy miként repülnek a
madarak, a reggel felnyíló virág mozdulatait kell ismerni. Vissza kell gondolni
az ismeretlen vidékeken futó utakra, a váratlan találkozásokra és már jóval
előre látott válásokra, - a gyermekkor homályos napjaira, a szülőkre, akiket
szomorítanunk kellett, amikor örömet hoztak nekünk és mi nem értettük meg
(valaki más számára volt öröm az -), a gyermekbetegségekre. melyek olyan
különös módon kezdődnek oly sok'mély és nehéz átváltozásokkal. a napokra a
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csöndes, félreeső szobákban, a reggelre a tenger mellett, egyáltalán a tengerre,
a tengerekre, az utazás éjszakáíra, melyek magasan tovasuhantak és a csillagok
kal repültek, - és még nem elég az, hogy mindezekre gondolhatunk. Emlékez
nünk kell a szerelmes éj jelekre, melyeknél egyik sem hasonlít a másikhoz, a
vajúdó asszonyok kiáltásaira és a könnyű, fehér, alvó gyermekágyas anyákra,
kik lassan bezáródnak. De haldoklók mellett is kellett lennünk, a halottak mel
lett kellett ülnünk a szobában, a nyitott ablak mellett és lökésszerű zajokkal
körülvéve. És még az sem elég, ha emlékeink vannak. Felejtenünk kell őket,

ha már sokan vannak, és nagy türelemmel kell várnunk, hogy ismét vissza
jöjjenek. Mert az emlékek magukban még nem elegendők. Csak amikor vérré
váltak bennünk, tekintetté és mozdulattá, mikor már névtelenek lettek bennünk
annyira, hogy már meg sem különböztethet jük magunktól, csak akkor történhet,
hogy egy igen ritka órában egy vers első szava feláll és kilép körükből." - A
Duinói elégiák számára ez a "ritka óra" az Adria-parti Duinó kastélyában ér
kezett ell912-ben. Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnő így írja
le az eseményt: "Rilke gondolataiba rnerülve járt föl és alá, mert nagyon foglal
koztatta egy válasz valami levélre. Töprengései között hirtelen megállt, mert
azt gondolta, hogy a vihar morajlásában egy hang kiáltja felé: 'Ki hallana en
gem az angyali rendek sorából, ha kiáltanék?' Megállt és figyelt. 'Mi ez?' 
suttogta félhangosan. 'Mi jön itt?' Ezzel vette jegyzetfüzetét, amelyet állandóan
magával hordott és leírta a szavakat, és hozzá még néhány sort, amelyek tel
jesen önkéntelenül alakultak benne."

Az elégíák címe erre az első élményre utal. Duinó ősi kastély az Adria
északi partján. A milánói Della Torre család egyik ágának székhelye. Ebből a
családból származott anyai ágon Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe her
cegnő. Duinóban fejezte be 1910-ben Rilke Malte Laurids Brigge című könyvét
és itt kapott békés otthont 1911/12 telén. Január közepén, közvétlenül az im
provizált Mária élete leírása után történt az előbb leírt inspiráció. Ennek hatása
alatt készült el néhány nap alatt az első és a második elégia, továbbá töredé
kek a harmadik és a tizedik elégíához. Az első elégiát január 21-én küldte meg
Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnőnek. Elejétől kezdve egy zárt műre gondolt.
Ezért a befejezés (most tizedik elégia) kezdő sorait is papírra vetette. Nem si
került azonban az első ihlet hatása alatt az egész költeménysorozatot kidolgoz
nia. A következő állomások Rilke életében (Toledo/1912 november, Ronda/1912
december, Párizs/1914) csak kisebb töredékekkel gazdagították a ciklust. Egyre
fájdalmasabban terhelte lelkét ez a tehetetlenség. Az első világháború évei Mün
chenben találták. Teljes letargia kínozta már ekkor. A második háborús év vé
gén sikerült megírnia Münchenben a negyedik elégiát. Körülbelül ebben az idő

ben a Duinói elégiál~ fele már készen állott. Walter Reinhart közvetítésével
Svájcban telepedett le a Rhone-völgyben, a Múzot kastélyban. Csönd, béke és
lelki elmélyülés ideje következett. 1922 februárjában hirtelen mozgásba jött ben
ne az elégták megkövesedett világa. Néhány nap alatt sikerült a ciklus végső

formáját megtalálnia. Ez az idő volt az a "szellem vihara", melyről fentebb be
számoltunk. Ezzel az utolsó alkotási periódussal egyidőben egy új költeménycik
lust is alkotott szinte néhány nap alatt: "Szonettek Orfeuszhoz". E két mű kö
zött nemcsak időbeli, hanem mély benső, gondolati kapcsolat is található. Rilke
maga Trja Wítold . von Huléwicznek: "Az elégták és a szonettek egymást támo
gatják állandóan -, végtelen kegyelmet látok abban, hogy egy lélegzetre két
vitorlát tölthettem meg: a szonettek kis rozsdavörös vitorláját és az elégták ha
talmas, fehér vitorlavásznát".Ugyanazon érzésközpontból fakadnak mind az elé
giák, mind pedig a szonettek. Kiegészítik és megvilágítják egymást. Együtt
alkotják a huszadik század irodalmának egyik legnagyobb létértelmezését.

Mert valóban létértelmezésről van itt szó, A Duinói elégiák során keresztül
az a kérdés vonul, mi is az a különös, ellentmondásokkal és paradoxonokkal teli
lény, amelyet mi embernek nevezünk. Az egész teremtett világot végigkérdezi
Rilke, az angyaloktól kiindulva egészen az állatokig. Mi az ember? Az emberi
élet határjelenségeit, a gyermekkort, a szerelmesek élményeit, a: hős alakját, a
korai halottakat és a vándorkomédiásokat szólaltatja meg. így tapogatja végig
az emberi életet és így akar végső meglátásokat közvetíteni az emberi lét
módról. Mindez igen fontos mind az elégták fordításánál, mind pedig értel
mezésénél. Rilke bizonyos kérdésekkel kapcsolatban állást foglal és "kijelenté
seket tesz". Ezzel az igazi költészet útját járja. A világirodalom nagy költői Ril
kével együtt mind azt vallották, hogy műveik "létmeglátásokat" akarnak köz-
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vetíteni. Ezért áll a költő olyan közel a filozófushoz. Valószínűleg mindkettő til
takozna az ellen, hogy műveíket tisztán esztétikai eszmélődés tárgyává tegyük.
Ha pedig ez így van, akkor nem elég azt kutatni, mít akar mondaní a költő,

hanem tovább kell menní és azt a kérdést is fel kell tenni, igaz-e az, amit a
költő állít.

Ezen a ponton világosan kell látnunk: Rilke századunk legnagyobb índívi
dualistál közé tartozott. Egész életében nem volt képes végső és feltétlen sze
mélyi kapcsolatok felvételére. Külső vándorlásai a benső otthontalanság jele vol
tak. Ugyanez nyilvánul meg nyelvezetében is. A nyelv területén bizonyos mér
tékig jogosult az egyéni alkotás, de csak addig, ameddig nem válik önkénnye.
A szernélyí és közösségí tényező egyaránt lényeges a nyelv fenntartásában és
gazdagításában. E két tényezőnek ki kell egészítenie egymást. A nyelv olyan
gazdag eszköz, hogy nem lehet egyetlen személy műve. Az egyénnek tisztelnie
kell benne a közösség jogait. Rilke "széttört" nyelve minden nagyszerűségében

is a közösségi kapcsolatokra nagymértékűleg képtelen személy benső inségéről

tesz tanuságot, ADuinói elégiák lényeges kijelentéseiben is megtaláljuk ugyan
ezt a végzetes individualizmust, különösen ami a szeretetről és a halálról szóló
tanítását illeti. A szerétet legnagyobb tökéletességét abban látja az elégíákban
Rilke, hogy semmire sem irányul és végső fokon nincsen még hordozója sem.
Egy benső élményét, saját szeretetképtelenségét tette itt általános érvényű kije
Ientéssé. Hasonlóképpen a halál előtt egy végső fegyverletételt jelentenek a Dui
nói elégiák és így végső fokon a halál komolyságát teszik tönkre. Aki tudja,
hogy mí az ember] személy, az soha nem fogadhatja el a halált mint végső vá
laszt. A halál nem tartozhat a személyi lét lényegadottságai közé és értelmét
sem birtokolhatja önmagában. Ez a néhány megjegyzés segíteni fog talán abban,
hogy az elégták létértelmezését helyes szemszögből ítéljük meg.

Természetesen az előbb felállított alapelv, mely szerint a költő sem vonhat
ja ki magát kijelentéseinek az igazság mérőzsínórjával való ellenőrzése alól,
nem talál mínden Rilke-értelmezőnél osztatlan elismerésre. Itt nem szólok ter
mészetesen azokról, akik számára Rilke egyenlő a Stundenbuch, vagy a Marien
Leben szerzőjével. Az elégíálc míndíg is csak egy kis, kíváltságos kör számára
mondtak valamit, éppen úgy, mint Rilke többi késői költeményei. Ebben a
valóságos vallási méreteket öltő Rilke-tisztelettől áthatott körben mínden tárgyi
lagos kritika heves visszautasításra talál. A második világháború utáni időkben

azonban egyre többen kezdtek rámutatni Rilke létértelmezésének hiányaira . és
elferdüléseire. Meglehetősen heves harc alakult ki az elégták körül. Különösen
a Stefan George-kör támadta eddig szokatlan hevességgel az elégták hátterében
álló szellemi magatartást. A kritíka és a védelem a legtöbb esetben átlépte a
komoly mérlegelés határait. Igy alakult ki azután a legtöbb Rilke-értelmezőnél

a csak esztétikai megítélés magatartása. Távol akarták tartani magukat az elé
giák körül dúló harctól és a sokszor felületes eszközökkel dolgozó szellemi fegy
vercsörtetéstől. Ez a módszer se tesz jó szelgálatot Rilke Ügyének. Ki;Jtelességünk
egy nagy költő legnagyobb múvét legalább olyan komolyan venni, mint ahog'y
azt a költő maga tette. Azzal, hogy kijelentéseinek helyességét és létértelmezé
sének igaz voltát mérlegeljük, csak elismerjük a mű időfeletti nagyságát.

Figyelmemet évtizedekkel ezelőtt az terelte a Duinói elégiákra, hogy nagy
részük átfogó kultúra kritikát tartalmaz. Ez irányú tanulmányaim közben észre
vettem, hogy Rilke voltaképpen a hanyatló újkor határán áll, sőt szelleme bi
zonyos mértéldg már e!őrenyúl a következő, még ismeretlen kor homályos te
rületeire. Ö maga egyik korban sem talált szellemi otthont. Pontosan alkalmaz
hatók rá a hetedik elégia szavai: "Minden tompa világfordulóban vannak olyan
ldtagadottak, akik a múltat már nem, s a jövőt még nem birtokolják". Az elé
giák struktúrájában ezért korunk "kitagadottjainak" képét kell felfedeznünk. Rai
ner Maria Rilke személye és műve határkő. Figyelmes elmélyülés könnyen fel
fedezheti az elégtákban modern "határkultúránk" lényeges vonásait.

A Duinói elégiák fordítójának a mú időfeletti nagyságát tekintve a lehető

legnagyobb hűségre kellett törekednie. Ezen túl meg kellett hagynia Rilke dik
ciójának sajátosságait is. Ahol széttört szavak állottak az eredetiben, ott a for
dítónak ugyanúgy szét kellett zúznia a szavakat. Ugyanez áll a néha "összedo
bált" mondatszerkezetekre és az újonnan alkotott szavakra is. Nem szabadott
a fordításnak nagyobb érthetőséget nyújtania az eredetinél. A fordítónak vigyáz
nia kellett továbbá arra, nehogy a többértelmű összefüggéseket túlságosan leegy-
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szerűsítse. Ez esetben már nagy dolognak számít az is, ha a fordítás a megkö
zelítés bizonyos középfokát elérte. Az egyes elégták elé rövid összefoglalást he
lyeztem. Kulcsot akarok adni az olvasó kezébe, mellyel behatolhat az elégiák
rejtett világába,

Az első elégia magyarázata

Az első duinói elégiát Rainer Maria Rilke 1912 januárjában, két évvel a
Malte Laurids Brigge és közvetlenül a Ma1'ien-Leben befejezése után, az Adria
parti Duinó kastélyában írta. A szerző maga nem számozta az elégiák sorait. A
jelen fordítás mégis számozott, hogy az olvasónak megkönnyítsük az eligazodást.

Az angyal (1-9): Az elégia kezdete mindjárt bemutatja az egész költemény
ciklus egyik fő alakját, az angyalt. A Stundenbuch Istene elérhetetlen messze
ségbe távozott. A vallásos érzés központjaként most már csak az angyal áll a
lét értelmét kereső ember előtt. Kérdezhetjük: milyen lény ez az angyal, amely-

- ről Rilke beszél. Kétségkívül nem a keresztény kinyilatkoztatás angyala. Erre Ril
ke maga hívja fel a figyelmet az elégíálchoz írt magyarázó soraiban. Talán ti
tokzatos léthatalmakról lehet itt szó, melyek az emberi érzésvilág határán álla
nak. Barátra nem talál bennük az ember. Az emberi lét az ő környezetükben
csak magányosság lehet. Szépek bár az angyalok, de szépségük veszélyes a gyön
ge ember számára. Létük olyan erős, hogy mindenféle kapcsolatot kizár. Az an
gyalokkal való találkozás a borzalom kezdete az ember számára. Az angyal ha
talmas és fennkölt. Nem rosszakarónk. Nem akarja szétzúzni az embert. Ezért
az elérhetetlenség távolságába vonul vissza, a közömbösség világába. Az ember
nek önmagába kell zárulnia ilyen hatalommal szemben. Magába kell fojtani
feltörő zokogását. Emberi hívásra esetleg megindulna az angyalok szíve. Ez pe
dig tragikus következményekkel járna számunkra. Ilyen lényekkel szemben az
imának nincsen helye.

A világ (9-25): Nem csupán az angyalok társaságából. hanem az egész te
remtett világ közösségéből kizárja az embert saját gyenge és ellentmondásokkal
teli léte. Sem az angyalok, sem az emberek, sem a világ nem nyújthat számunk
ra életközösséget. Az állatok mély létkapcsolatban állnak a világgal. A mi vilá
gunk nem az övék. Mi fogalmakkal. célokkal, összefüggésekkel és magyaráza
tokkal építjük a világ fölé a mi megfejtett, de valótlan világunkat. Annyira ide
gen számunkra a valódi világ, hogy egy egészen új világot kellett építenünk az
emberek számára. Leginkább megmaradnak létközösségünkben a véletlenül meg
talált dolgok. De nem mi tartjuk ezeket önmagunknál. Ok vettek hatalmukba
minket. Azért vannak még minálunk, mert nem mentek el. Még valami más
is marad: az éj. Ez hűséges bár, de szelében a világ tere, a végtelen idegenség
simít arcunkba. így maradása csak arra jó, hogy állandóan éreztesse velünk ki
vetettségünket. Ez fáradalmas számára és állandó létkifáradást jelent nekünk.
A szerelmesek ideje az éjszakai tér. Az éj közelísége és ugyanakkor Idegensége
a szerelmesek valójában nyer szímbólumot. Két egyedüllétet, magányosságot köt
össze gyönge szálakkal a szerelem. A szerelmesek ölelő karja között az űr van.
Ha ezt az űrt befogadja az ember, akkor önmaga feloszlik az űrben. így a világ
tere bensőségesebbé. emberibbé változik. A madarak érzik ezt, hiszen állandó
kapcsolatban vannak a térrel. Érzik: valami változás történt az űrben. Tágul
tabb, bensőségesebb lett.

Az új dimenzió (26-53): A második versszakban megfordul a gondolat. Van
nak a világban lények, melyek észrevették az ember titkát és részesedni szeret
nének belőle, bensőségesebbé szeretnének válni: a tavasz és néhány csillag. Vagy
egy hegedű. Ha az utcán végigmegyünk, s egy nyitott ablakban valaki hegedül:
a hegedű hangja felénk lép és befogadtatast kér nálunk. Ez új dimenziót ad a
világnak, s ezért a befogadás maga nagy emberi feladat. De ezt az ember alig
veszi észre, rnert "szétszóródott": mindig azt gondolja, hogy kapni fog valamit.
Az emberi való legmélyebb vágya, a szerelmes szív utáni kívánság akadályoz
za meg feladatának végrehajtásában. Az emberi lét benseié nem otthon. Tárva
nyitva áll. Nagy és idegen gondolatok járnak ki-be lelkében. Nem veszi észre,
hogy nincsen otthona és így nem is adhat otthont senkinek. Az emberi való
legbensejében a legnagyobb az otthontalanság. Észre kellene vennie, hogy'csak
a lemondás teheti a dolgokat igazán valóssá számára. Az emberi való két csúcs
alakja, a hős és a szerelmes bizonyítja ezt a felfogást. A hős igazi születése a
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pusztulás. A szerelmesnek is pusztulnia kell: a természet szinte kimerül abban,
hogy egy szerelmest a létbe helyez. Nincsen ereje egy másikat alkotni. Ezért
vissza kell vennie magába őt, hogy egy másikat alkosson. Gaspara Stampa alak
ja szimbolizálja az igazi szerelem pusztulásra ítéltségét. A tizenhatodik század
ban élt ez a lány, akit szerelmese, Collaltino di Collalto gróf elhagyott. Ebből a
fájdalmas elhagyatottságból egy sorozat költemény keletkezett, a szerelmes iro
dalom valóságos gyöngyszemei. Gaspara Stampa példája kívánatos lehet mín
den szerelmes számára. Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor a szerető elhagy
ja a lányt, s a lányelfogadva az elhagyatottságot mégis kitart szerelmében. Ebből

az önmegtagadásból és te-megtagadásból áll elő Rilke szerint a tiszta szerelem,
rnelyben már nincsen sem én, Sem te. Elérkezett az idő, hogy ezt belássuk. Ko-·
runkban mindenütt szétfoszlfk az igazi szerelem. Enneksaz a gyökere, hogy ko
runk szerelmese mindig a másik személyét akarja szeretni. A semmibe-feszülés a
szerelem igazi tökéletessége.

Hallani kell (54-60): Mindez azt bizonyítja, hogy komolyan kell vennünk
a dolgok kérlelő hangját és vágyainkat megtagadva azt kell adnunk nekik, ami
a miénk. A szívnek hallania kell azt a hangot, amelyben a dolgok új létdimen
ziót kívánnak tőlünk. Az embernek ki kell szolgáltatnia magát a hangnak, mint
hajdan a szentek tették, akik annyira elmerültek Isten szavában, hogy nem is
vették észre, mikor a hatalmas szózat testileg is felemelte őket a földről. A tel
jes elmerültség szímbóluma ez. Ezek a "lehetetlenek" a leglehetetlenebb dolgot
sem vették észre, annyira koncentráltan figyeltek. így kell nekünk is halla
nunk, de nem az Isten szavát. Isten még elviselhetetlenebb lenne számunkra,
mint az angyalok közelsege. A dolgok titokzatos szavát kell hallanunk. Nem be
szédjüket, hanem azt a szózatot, amely létük csöndjéből fakad.

Az ifjú halottak (61-68): Sorsuk mélyen érintette Rilkét. Különösen az ő

hangjukat kell kihallanunk a lét-csöndből. Rilke számára megrázó élményt je
lentettek a Rómában, Nápolyban és utoljára Velencében, a Santa Maria For
mosa templomban talált feliratok. Ezeken át szólt hozzá az ifjú halottak köre.
Valami nincs rendjén a mi hozzájuk való viszonyunkban. Valamit tennünk kell,
hogy megszabadítsuk őket ettől a gátlástól. Ez a "valami" az egész elégia össze
függéséből értelmezve csak az lehet, hogyegyüttérzünk velük, sorsukat felvesz
szük élményvilágunkba és ezáltal egy új dimenzióba helyezzük őket. A keresz
tény tan szekularizált formája hallatszik ki e néhány sorból : az élők segíthetnek
ahalottakon.

A halottak léte (69-85): A következő versszakot egészen a halottak létének
meghatározására fordítja Rilke. Valami "különös" létmód ez. Mi alig érthetjük
meg, milyen lehet az, ha valaki már nem lakik a földön és az alig eltanult 
(tehát fiatalon meghaltakról van szó) - szokásokat nem gyakorolja; ha nem lát
ja többé az emberi jelképeket, és nincs többé szeretteinek gondoskodó körében.
Ezek a halottak már nem is ők maguk, mert a halott személyének kifejezését,
nevét is odahagyja. Mindaz, amiből az emberi élet összetevődik, nincs többé.
Még rosszabb is történik: már semminek sincsen tartása. Úgy látszik, a halottak
léte nem is az emberi élet gyümölcse. A halottnak fáradalmas munkával kell
ismételnie a dolgokat: bele kell tanulnia új világába. Csak akkor érezhet las
sanként valamit az örökkévalóságból. Nem kell azonban úgy élnünk, mintha a
halottak távol lennének tőlünk. A valóság csak egy. A lét folyama egyaránt
magával sodorja, bele az időbe, az itteni valóság (a gyermekkor, a fiatalság, a
felnőtt élet, az öregkor) és a halottak világának körét. Mindenben ugyanaz a lét.

Szükségünk van· a halottakra (86-95): Voltaképpen a halottaknak nincsen
szűkségük ránk. Mi azonban nem tudnánk élni ilyen nagy titkok nélkül. A
halottaknál egyszeruen történik minden, mint ahogy az anya melléről is elszo
kik a gyermek. Nálunk azonban csak akkor lesz meg, aminek lennie kell, ha
megértjük az elmúlás titkát. Csak akkor létezhetünk. ha elfogadjuk az elmúlást.
Ez a tudatos emberi haladás előfeltétele. Az elmúlásból származnak a legna
gyobb emberi alkotások. Amint a monda is meséli: Linosz, aszépségtől duz
;"adó "majdnem isteni ifjú", akit mindenki szeretett, ifjan meghalt. így hirtelen
kilépett világunk köréből. Erre az egész emberi tér annyira megijedt, hogy a
fájdalom éneke hagyta el az ember ajkát és a zene tört fel bensejéből. Az el
múlás a legnagyobb emberi tettek gyökere.

Az értelmezés végén néhány végső világnézeti kérdést érintő dolgot szeret
nék tisztázni. Szám szerint négyet: az angyalok léte; a szerelern valósága; Isten
és a szentek értelmezése; a halottak léte. c
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Az angyalok léte: Az angyalokkal a -későbbi elégiákban (főleg a másodikban)
Rilke behatóbban foglalkozik. Felfogása róluk' nagyon összetett. Különböző forrá
sokból táplálkozik. Az egyik a Szentírás. Ettől eltávolodik, mert nála az angyal
már nem küldött, A második forrás az antik világ istenei: Rilke angyalai tá
vol vannak a világi dolgoktól, nem is érdekli őket a világ. A keresztény hatás
mégis mutatkozik Rilkénél: angyalai éreznek. De nem a földi élettel éreznek
együtt, hanem az egész világgal. Mindehhez még egy végső bizonytalanságet kell
számítanunk. Rilke megkísérelte angyalait a mohamedán angyalokhoz hasonlí
tani. Ez lehetséges, mert az iszlám angyalai is összetett lények. Érdekes lenne
megtudní, az olvasónak sikerülne-e a Rilke által vázolt angyalokkal benső kap
csolatba lépni. éspedig nemcsak esztétikailag, hanem vallásos magatartásban.
Az esetleg fellépő kapcsolat nem olyan magatartás-e, amely az újkor végét any
nyira jellemzi: egy keverék-korcs érzelem az esztétika és a vallásosság határán?

A szerelem valósága: Az én- és tenélküli, semmibe irányuló szerelern Rilke szá
mára a szerelem tökéletessége. Ez a gondolat lényegében téves. Szeretet mindig
két személy között alakul ki. A szeretetben állítja magát mind az én, mind a
te. Én és te nélkül nem létezik szeretet. Rilke nem értette meg a szeretet lénye
gét. Ezzel együtt valami igen fontos dolgot vesztett el az életből. Mert az olyan
élet, amelyben az én és a te nem szerepel, már nem igazi élet. Ilyen álláspont
ból bizonyos "lényegtelenség" alakul ki, főleg a dolgokkal, a sorssal és végső

fokon Istennel kapcsolatban. .
Isten és a szentek: Rilke beszél Istenről és a szeritekről. Fel kell tennünk a
kérdést, hogy miért írta Thurn und 'I'axis-Hohenlohe hercegnőnek azt a levelet,
amelyben szinte istenkáromlóan beszél Krisztusról és a kereszténységről. Witold
von Hulewicz-hez írt levelében azt állítja, egyre szenvedélyesebben eltávolodik
a . keresztény . tanítástól. Miért beszél mégis míndíg olyan dolgokról, amelyek
a kereszténység lényegét érintik? Az Isten, aki a szentekhez beszélt, nem Rilke
Istene volt. A szentek imádkoztak Istenükhöz. Mindent feláldoztak érte, még
életüket is. Itt is fel kellene tennünk a kérdést: tudna-e az olvasó Rilke Iste
néhez imádkozni?
A halottak léte: Rilke Isten-fogalmából következik, hogy a halottak névtelenek
lesznek, hogy nincsenek. már aggódó kezekben, hogy mindent a térben lobogni
látnak. A keresztény kinyilatkoztatás halottaihoz név szerint lehet beszélni. Oket
a keresztény Isten tartja kezében. Létük szílárd, végtelen dinamikus fejlődés.

Nekik minden vágyuk teljesedik az örökkévalóságban. Még megmaradó vágyai
kat állandóan betölti Isten. A kereszténység túlvilága pontosan meghatározható
létrend. Csak a vágyak betöltésének nagyszerűségét nem lehet leírni. Ezt egy
értelműen ki kellett fejeznem, nehogy Rilke nagyszerű stílusa téves meggyőző

déseket ébresszenek.

Első elégia

Ki hallana engem az angyali rendek sorából,
ha kiáltanék? és tegyük fel, szívére
emelne engem hirtelen egyik: szétzúzna
erősebb valója. Mert a szépség semmi egyéb,

5 mint a borzalom kezdete, mit éppen csak elviselünk,
és annyira csodáljuk, mert fölénnyel megveti,
hogy elzúzzon minket. Borzasztó minden angyal.

És így hát tartom magam és elnyelem a sötét
zokogás hívószavát. Ah, kire volna hát

10 szükségünk nekünk? Angyalra nem, emberre nem,
és a leleményes állatok sejtik már,
hogy nemigen biztos otthonra leltünk
a megfejtett világban. Marad talán valamely
fa még a lejtőn minekünk, hogy naponta

15 viszontlássuk; marad nekünk a tegnapi út
és egy szokás nyűgös hűsége,

mely jól érezte magát minálunk, és így maradt és nem ment.
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Ö az éj, az éj, melyben a minden terével ittas szél
az arcunkból emészt -, kinél ne maradna Ő, az áhított,

20 szeliden kiábránditó, me ly a magányos szívre
oly fáradtan várakozik. Könnyebb ő a szerelmeseknek?
Ah, ők csak takarják egymással sorsuk.

l\il é g mindig nem tudod ezt? Vesd karjaidból az úrt
aterekhez, 'TfJ-iket lélegzünk; tán a' madaralc

25 bensőbb repüléssel érzik a tágult levegőt.

Igaz, a tavasz számított reád. Néhány
csillag kívánta, hogy érezzed őt. Egy hu,Hám
tódult feléd a múltban, vagy mikor
elmentél a kitárt ablak előtt,

30 átadta magát egy hegedű. Mindez feladat volt.
De megküzdöttél vajon velük? Nemde szétszórt még mindig a remény,
mintha szeretőt hirdetett volna
minden neked? (Hová akarod rejteni őt,

hisz a nagy idegen gondolatok
35 ki-be járnak nálad és gyakran maradnak éjjel.)

Ha mégis vágyódsz, dalolj a szerelmesekről; híres
érzelmeik még nem halhatatlanok eléggé.
Az elhagyatottakról, kiket majd hogy irigyelsz, azt találtad,
hogy inkább szeretnek, mint kikben elégült a vágy. Kezdd meg

40 mindég újra a soha el nem érhető dicsérő éneket;
gondold meg: megmarad a hős, még a pusztulás is
csak ürügy volt neki, hogy legyen: végső születése.
De a szerelmeseket visszaveszi magába a kimerült
természet, mintha kétszer már nem 110lna ereje,

45 ilyet alkotni. Gondoltál eléggé Gaspara Stampa
esetében arra, hogy valami leány,
akit elhagyott a szeretője, és szerelmes kiváló példáján
érzi: lennék bár olyan, mint ő?

Nem lenne végre jobb, ha ez ősi fájdalmak
50 termékenyebbek lennének nekünk? Nincs itt az idő, hogy szeretőn

szerelmesünktől szabaduljunk és ezt remegve kiálljuk;
miként a nyíl a húron megáll, hogya leugrásban
összegyűlve önmagánál t ö b b legyen. Mert maradás nincsen sehol.

Hangok, hangok. Halljad, szívem, ahogy· máskor csak
55 sZl?ntek hallottak: hogy a hatalmas szózat

felkapta őket a földről; ők pedig térdepeltek,
lehetetlenek, térdeltek tovább és nem vették észre:
e k k é p p e n hallottak ők. Nem mintha I s t e n szavát
elbírnád, ne gondold. De a sugallást halljad,

60 a csönd ből szüntelen képződő hírt.
Amaz ifjú halottaktól zúg most valami feléd.
Nem beszélt nyugodtan hozzád a sorsuk Rómában
és Nápolyban, bármely templomba léptél?
Vagy egy felirat magasztosan feladta magát- neked,

65 igy minap a tábla Santa Maria Formosa templomában.
Mit akarnak ezek éntőlem? csöndben kell a jogtalanság
látszatát letennem, me ly szellemüket '
kissé gátolja tiszta mozgásában.

Persze különös, ha valaki nem lakhat többé a földön,
70 az alig eltanult szokásokat már nem gyakorolja,

rózsáknak és egyéb sajátos ígéretteli dolgoknak
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emberi jövő jelentést nem ad;
hogy többé már nem az, mi egykor
volt a vég nélkül aggódó kezekben, s mint a széttört

75 játékszert, nevét is odahagyja.
Különös, nem vágyni tovább a vágyakat. Különös,
mindazt, ami egykor szilárdan állott" most lazán a térben
lobogni látni. És halottnak lenni oly fáradalmas
és ismétléssel teli, hogy lassan öröklétet érezni

80 egy kevéssé. - Minden élő elköveti
a hibát, hogy túlságosan különböztet.
Az angyalok (mondják) gyakran nem is tudják, hogy
élők vagy holtak közt járnak. Az örök
folyam magával ragad mindég minden karokat e két

85 körön át és túlzúg bennünket mindkettőben.

Végül is a korán elragadottak, nekik már nincsen szükségük
reánk, elszokni lehet enyhén a földie ktől, mint az anya
melléről is gyengéden elnől az ember. Mi azonban, akiknek
szükségünk van hatalmas titkokra, kiknél a gyászból oly

90 gyakran boldog haladás támad -: l e h e t n é n k -e mi nélkülük?
Hiábavaló lenne a monda, hogy hajdan Linosz siratásán
lopódzó első zene a sivár dermedést áthatotta;
hogy először a rettent térben, melyből egy majdnem isteni ifjú
hirtelen örökre kilépett, az űr abba a rezgésbe

95 jutott, amely most minket elragad és vigasztal és segít.

GAL ISTVAN

CLAUDEL ÉS MARITAIN MAGYAR
KAPCSOLA TAIHOZ

A két világháború közötti magyar szellemi élet egyik reprezentatív folyóira
ta volt a franciául olvasó külföldi elitnek készült Nouvelle Revue de Hangrie.
Ezt a Revue de Hongrie-ből alakították át 1932-ben. A német nemzetiszocializ
mus hatalomra jutásával erősödő dunai-balkáni nagynémet törekvések indították
a nyugatbarát magyar szellemi igények :iJ.letékes képviselőit a folyóirat megala
pítására. Az akkori külügyí kormányzat egyik szárnyának messzebbre tekintő

felfogása iránt egyes hazai kapitalista körök érdeklődessel viseltettek, és így a
folyóirat mint félhivatalos orgánum nemcsak a kormány támogatásával. hanem
magyar vállalatok anyagi hozzájárulásával is biztosította francia folyóiratok kül
sejére emlékeztető reprezentatív megjelenését és tartós fennmaradását. A folyó
iratot egy névleges szerkesztő bízottság mellett annak -tul )donképpeni lelke,
név szerint szerkesztője, Balogh József irányította. Balogh az ókeresztény iro
dalom és a kora középkori történelem nemzetközileg elismert kiváló szakértője

és kutatója volt, akit 1944 nyarán a Gestapo nem utolsósorban éppen az NRH
miatt deportált, ahol halálát is lelte. Baloghnak köszönhető, hogy Babitsnak föl
vetette az Amor Sanctus ötletét és kiadásáig kitünő szakértelemmel segítette a
megvalósításig. A lap szerkesztőségi munkálataiba olyan tekintélyek támogatását
sikerült megnyernie, mínt Illyés Gyula és Cs. Szabó László, a fiatalok közül pe
dig mint szerkesztőségí titkárokét Hubay Miklósét és Kenyeres Lás:zlóét. Balogh
nak széles körű felhatalmazása volt, hogy a folyóiratba olyan nemzetközi nevű

polttíkusoktól. íróktól, történészektől, filozófusoktól is kérjen tanulmányt, akik
nek szimpátiája a két háború közöttí magyar uralkodó osztályok politikájának
külföldi ellenségei oldalán volt. Különösen igyekezett megnyerni a francia szel-
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lemi élet nagyságainak támogatását a lap részére. A szerencsére fennmaradt,
bár sokáig hozzáférhetetlen és ma is zárt anyagként kezelt szerkesztőségi leve
lezés hű tükre fáradhatatlan ígyekezetének ' az akkori Nyugat- és Közép-Európa
.szellemi nagyságaival való levélbeli és személyes kapcsolatok intézményesítésére.
Két ilyen érdekes megközelítési kísérletére bukkantam az Országos Széchenyi
Könyvtár kézirattárában őrzött hagyatékának Fond 1/590. számú és Fond 1;'2169.
.számú iratcsomójában. Az első Paul Claudelhez, a másik Jacques Maritainhez
intézett levelek sorozata. Sajnos a válaszlevelek vagy másutt rejlenek, vagy a
nemzeti tulajdonba jutás előtt avatatlan kezek által magán-megőrzésre kerültek.
A szerkesztőségnek a modern francia szellemi élet és politika két ilyen világhírű

nagyságához intézett levele, a velük való tárgyalások és az ő nézeteik írásbeli
megörökítése azonban így is nagyértékű dokumentuma a magyar-francia szel
lemi kapcsolatok történetének.

I ..

Paul Claudel (1868-1955) egyesek szerint Dante óta a legnagyobb katolikus
.költő Európában. A modern francia diplomácia egyik legnagyobb alakja, aki
fiatal korától kezdve konzulként, majd nagykövetként a világpolitika számos
fontos őrhelyén képviselte a francia érdekeket. Prága, Frankfurt, Hamburg, Bra
zília, Japán, Belgium és az USA volt diplomáciai tevékenységének színtere. Egy
egy nagy művének keletkezése a földkerekség igen különböző városaihoz fűző

dik. Különösen szerette Prágát, állítólag itt írta egyik főművét, a Uannonce [aite
..á Marie-t és írt a prágai Kis Jézusról is.

Gyergyai Albert ezeket írja róla a Világirodalmi Lexikonban: "Egész világ
.szemlélete hol olyan magasratörő és pompázatos, mínt egy középkori katedrális,
a maga roppant méreteivel, szobor- és oszloprendjével, s mély ragyogású üveg
ablakaival, hol olyan iskolás és anakronisztikus, mint egy' falusi .. plébános gyer
meteg dogmatizrnusa i , • Nyelve darabos, rögös, versformája afféle zsoltári, kán
táló, rfrntelenül s parttalanul áradó - gondolatrítmus, amelynek görgetéges egy
hangúságát hirtelen oly képek és látomások szakítják meg, hogy még a kétkedő,

hitetlen és gúnyra hajló olvasó is megrendülve érzi: numen adest.;
Claudel az egész modern francia költészetre, pártállásra való tekintet nél

kül, nagy hatással volt, még olyan nagyok is, mint Saint-John Perse, Apolli
naire és Aragon. a hatása alá kerültek. Művei zeneszerzők kedvenc témái,
Honegger és Hindemith is felhasználta szövegeit.

1937. február 6.
Paul Claudel Úrnak
II bis rue Jean Goujon
Paris VIII.

Nagykövet Úr,

Igen nagy érdeklődéssel olvastuk a Paris Soir múlt évi november 20-i szá
mában megjelent eikkét: "A dunai népeknek szűk látókörű nacionalizmus he
lyétt az egyetértés eszményét kell előnyben részesíteníük."

Meg kell mondanom, hogya Nouvelle Revue teljes mértékben osztja az Ön
cikkének álláspontját. Örültünk, hogy ennyire illetékes helyről hangzott el e
teljes egyetértésünkkel találkozó vélemény, amelyet mi is, bár sokkal' tökélet
lenebb módon, több ízben magunkénak vallottunk.

Nagy megtiszteltetés és öröm lenne számunkra, ha hasonló témáról na
gyobb terjedelemben írna a Nouvelle Revue de Hongrie számára egy cikket.

Folyóimtunk a Franciaország és Magyarország közötti intellektuális kapcso
latok szorosabbá és intenzívebbé tételére törekszik és főleg a két. ország kato
likus elit jét szeretné közelebb hozni egymáshoz.

Egyébként ha bővebb tájékoztatást és felvilágosítást óhajtana lapunkról, ál
lok rendelkezésére; elegendő egy telefonértesítés, hogy megállapodhassunk egy
Önnek megfelelő találkozóban.

fogadja Nagykövet Úr, alázatos tiszteletem kifejezését
D.
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Paul Claudel Úrnak
JJ. bis rue Jean Gouion
Paris

1937. február 9.

1937. 6. 12.

Budapest, 1937. július 2.

1937. november 9.

/

Nagykövet Úr,

Engedje meg, hogy [. hó 8-án kelt kedves levelét megköszönjem. Nagyon saj
nálom, hogy jelenleg nem tud cikket adni számunkra, de remélni szeretném,
hogy válasza nem visszavonhatatlanul nemleges és a jövőben talán olyan tapin
tatlan is leszek, hogy meghallgatást kérek Öntől, hogy felkérjem: adja rokon
szenve tanújelét lapunk iránt egy néhány oldalas tanulmánnyal, amely igen
becses lenne a mi számunkra. o

Legalázatosabb tiszteletemről biztositom Önt, Nagykövet Úr.

Hotel Continental
Paris

Telefonüzenet
Balogh úrral, aki a 377. sz. szobában lakik, tudattuk, hogy llh 5 perckor te

lefonüzenetet kapott.

Az üzenet szövege:
Paul Claudel úr hétfőn 10,30 és ll, óra között fogja Önt fogadni.

Öexcellenciája Paul Claudel
Nagykövet Úrnak

a Francia Akadémia tagjának,
II bis rue Jean Goujon
Paris

Nagykövet Úr,

Budapestre visszatérve kedves kötelességemnek tartom, hogy megköszönjem
Önnek azt oa szívélyes fogadtatást, amelyben részesitett. Nagy örömmel állapít
hattam meg a közép-európai kérdések iránti őszinte érdeklődését, szerintünk ezek
egész Európa és a civilízált világ problémái is. Remélem egyfelől, hogy közben
megérkeztek az NRH Önnek címzett példányai is, másfelől, hogy megtisztelt ben
nünket annak a cikknek elküldésével, amelynek megírására ott-Iétemkor ígére
tet volt szíves tenni.

Fogadja Nagykövet Úr, őszinte hódolatom kifejezését:
Dr. Balogh József

Öexcellenciája Paul Claudel
Nagykövet Úrnak

a Francia Akadémia tagjának
II bis rue Jean Gaujon
Paris

Nagykövet Úr,
hivatkozva azokra a beszélgetésekre, amelyeket Ön Balogh úrral folytatott az

ő párizsi tartózkodása idején, szeretném megkérdezni Öntől: megtisztel-e engem
azzal, hogy fogad.

KüZönösen nagy hatást gyakorolt rá az Ön érdeklődése a közép-európai prob
lémák iránt, és nagyon szeretnénk, ha ennek újabb tanújeleként adna egy né
hány oldalas írást a Nouvelle Revue de Hongrie-nek.

Azt hiszem témaként "A latinitás szerepe Közép-Európában" c. értekezéere
gondolt, de természetesen boldogan közölnénk Öntől bármilyen más tárgyú cik
ket is, amit Ön jónak tart.

EIDre is szeretném őszinte hálámat kifejezni és kérem, Nagykövet Úr, fo
gadja legőszintébb tiszteletem kifejezését.

D.
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II.

Jacques Maritain (1882-1973) a modern francia filozófiának Bergson mellett
valószínűleg legnagyobb alakja. Liberális protestáns családból származott, a Sor
bonne-on tanult. 1906-ban tért át a katolikus hitre. 1906-tól 1908-ig Heidelbergben
folytatta tanulmányait. 1912-től fogva a filozófia professzora Párizsban, 1933-tól
Torontóban, 19:n és 1944 közott különböző amerikai egyetemeken, 1948-tól 1959-ig
a Princeton egyetem tanára. 1945-től 1948-ig Franciaország nagykövete a Vati
kánban. 1960-ban mind a közélettől. mind az egyetemi oktatástól visszavonult;
egy toulouse-i kolostorban töltötte élete utolsó éveit. Személye és filozófiaja a
30-as években megújhodó magyar katolikus irodalmon kívül olyan magyar gon
dolkodókat is foglalkoztatott, mint Babits Mihály és Németh László.

AzNRH szerkesztőjének fölkérése, hogy Prohászkáról írjon cikket, valószí
nűleg Bergson iránti közös érdeklődésükre volt visszavezethető. Maritain azonban
nyilván nemcsak azért nem vállalta a kért témáról a tanulmány megírását, mert
Prohászka művel francia nyelven nem voltak hozzáférhetők, hanem információi
róla olyanok lehettek, hogy az kizökkenthette volna .saiát életművének menet
rendjéből.

Maritain ha saját maga nem is küldött cikket az NRH-nak, mégis biztosí
tott egy szaktanulmányt illetékes francia tudóstól Prohászkáról, sőt a lap további
számaiban gyakrabban megjelent francia katolíkus szerzők névsora is valószínű
leg őtőle ered.

Jacques Maritain Úrnak
10 rue du Parc
MEUDON (S- -O)

1937. február 6.

1937. március 13.

Uram,
megtudtam, hogy a napokban Bécsben és Pesten előadásokat fog tartani. La

punk, a Nouvelle Revue. de Hongrie, amely mindig élénk érdeklődéssel kíséri
azon intellektuális megnyilvánulásokat, amelyek szorosabbá tehetik a Francia
o'l'szág és Magyarország közti, elsősorban katolikus vonatkozású kapcsolatokat,
nagy megtiszteltetésnek tekintené, ha Ön pesti tartózkodása során tudna magá
nak egy kis időt szakítani és felvenné velünk a nagy örömmel várt kapcsolatot.

Főszerkesztőnk címe: Balogh József, Budapest VI., Váci körút III. (sic!).
Személy szerint nagyon boldog lennék, ha vísszatértekor meglátogathatnám

Önt, kérem fogadja, Uram, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését:
D.

Maritain Úrnak
10 Rue du Parc
MEUDON (Seine)

Uram,
nagyon sajnálom, hogy Magyarországra való elutazása előtt nem találkoz

hattunk.
Hiszem, hogy fel tudta venni a kapcsolatot a Nouvelle Revue de Hongríe

szerkesztöséaévei és leszögezem, mennyire örülnénk, ha meg tudna bennünket
tisztelni Prohászka püspök munkásságáTól írandó cikkével.

Nagyon szeretnénk, ha e témáról tanulmányt tudna írni számunkra, és előTe

hálásak vagyunk - javaslatunkra kedvező válasz esetén - ha jelezné, milyen
időpontban tudná kéziratát eljuttatni hozzánk.

Kérem Uram, fogadja őszinte hálám és mélységes tiszteletem kifejezését
D.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
MEUDON (Seine)

Uram,
Hálásan köszönöm kedves levelét, és mivel Önnek nincs ideje arra, hogy

számunkra cikket irjon, örömmel vesszük, ha egyik ba'rátját6l kapunk cikket.
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Meg tudná-e adni nevét? Végtelenül hálás lennék, ha be is tud1
barátjának.

Kérem, fogadja uram, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

193'

Uram,
előző, március 13-i levélváltásunk során szíves volt közölni velem, '

barátja hajlandó cikket írni folyóiratunk ba Prohászkáról.
Nagyon le lennék Önnek kötelezve, ha megadná barátjának nevét

szerkesztőnk szeretné tisztázni ezt a kérdést.
Elnézését kérem az újbóli zavarásért és segítőlcészségének igényl
Kérem fogadja őszinte köszönetemrrtel együtt megkülönböztetett

kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

1937.

Uram,
engedje meg, hogyemlékeztessem februárban Önnek írt levelemr
Igen boldog lennék, ha meglátogathatnám Párizsban, esetleg G

Catholique-ban.
Szeretném Önnel egy tervünket ismertetni. Meg szeretnénk kértie

hajlandó lenne-e lapunk, a Nouvelle Revue de Hongrie számára Prolu
pök munkásságáról néhány oldalas cikket írni.

Folyóiratunkat -'rendkívül érdeklik ezek a témák, beleillik a lap f
nalába, melynek célja a francia-magyar katolikus intellektuális elit
ál.ló kapcsolatok még szorosabbá tétele.

Előre köszönöm azt a jóindulatú fogadtatást, melyben javaslatunka
ro. részesíti majd és kérem fogadja Uram, megbecsülésem kifejezését.

BALÁSSY LÁSZLÓ

KÉT VIETNAMI KÖLTŐ

CHE LAN VIEN. Hullámos fekete haj, néhány szemébe hulló tincc
szos, mindig mosolygó arc. "Kortalan", mint általában a vietnami embr
kor először találkoztunk Hanoiban, már túl volt az 'ötödík verseskötete
mincéves költői jubileumára készült. (Egy éve itthon meglátogatott
a derűs, "örökifjú" tekintet, nem múltak el fölötte az évek.)

16 esztendős korában lépett a nyilvánosság elé első verseivel, egy
sőbb pedig - "Romok" címmel - már első kötete is napvilágot lát
dik kötetét a francia gyarmati cenzúra betiltotta. (Azóta megjárta P~

költői rangjához méltóan ünnepelték.)
Vietnam felszabadulása után több országot bejárt, volt aSzov,

Lengyelországban és Kínában. Szovjetunióbeli és lengyelországi tapa:
nagy felfedezések újdonságával hatottak rá. Sok élményt, indítást ka]
a munkához, amelynek otthon Vietnamban első kezdeményezője volt
szet megújításához. A vietnami líráról a következőket mondta: "A köl
szakadhat el a nemzeti-népi hagyományoktól. azokra épülve és azoka
va fejlődhet csak tovább. Ugyanakkor pedig ki kell tárnunk a kapuk.
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~:azai líra befogadja a nagyvilág költészetének értékes hagyományait és új for
máit. A mi líránk erre törekszik. Az egyéni stílust összeforrasztja és gazdagítja
a hagyományokkal ..."

A háború napjaiban Che Lan Vien bejárta az országot. Élményeiről verses
és prózai naplót is készített. Kifejezési formáiban egyszerűségre, világosságra
törekszik, persze nem mellőzve azt a többletet, ami a verset verssé, művészi al
kotássá teszi. Ahogy ő maga mondta: "Szavakkal akarom megfogalmazni az em
beri szóval kifejezhetetlent. Ebben mestereim hazám klasszikusai és népi költő

ink éppúgy, mint a modern szovjet vagy francia költészet legjobbjai."

Négytloro8olc

ALCAzo LEVELEK

Január - február... Csaták... Menetelünk.
Gallyaknak erdeje együtt vonul velünk.
Sárga, mint rókabőr, majd zöld a sok levél,
eltakar az úton, s a frontig elkísér.

KET Kt=;RDES

"Ki vagyok én?" - kérded, s hiába kérded:
elsuhan a szó. Fény, fény mindenütt.
"Kiért vagyok?" A meddő szél elült,
és körben parányi, zöld lángok égnek.

Ha-Long öböl

Ha-Long öböl. Hajnal dereng az égen.
Gyötrelmek? Harcok? Itt hallgat a csönd.
A sárkányok eltűntek a mesékben.
Ring a csónak fodros habok fölött.

Kő-asszonyok. aranyló sziklatronolc ...
A. végtelen úton könnyebb nekem.
Madarak szelik át a horizontot,
s megpihennek a néma köveken.

Suhanj, madár! Röpitsd a messzi kékbe
keblem foglyát, álmodó szívemet!
Suhanj a béke boldog szigetére,
hozz nekem dalt, hozd el a verseket!

Száll csónakom - a tűzbe, a csatába.
Hol a hegy? A part merre tűnik el?
Mormol a víz, s lehet: tán nemsokára
a tenger mindent karjába ölel.

Fű a temetőben

Itt föld dajkálja a holttesteket.
Fölöttük kövér fűtől zöld a hant.
Meqlelné a kecske is, mit szeret,
Gyermek játszik, míg jön az alkonyat.

Szentély ez: benne szelídség, derű.

Krétával firkál naiv szavakat
egy kislány - egyszerű, akár a fű -;
sírkő oldalán az első szavak.

Hallom madárszárnyak riadt neszét.
Nézem a temetőt: színház ez itt.
A fekete függönyt ki hú.zta szét?
A halál, amely tudja: nem veszít.
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De ősi jog, hogy függönye mögött
élet virágzik, új élet fakad ...
Míként ha a fű, amely újra nőtt,

belepve utat és sírhantokat.

Némán nézem a sarjadó füvet,
s - ki tudja, mért - felejtem a valót,
azt, hogy én is - mint mind az emberek
sziiletésemkor már halott vagyok.

* * *
Festő-barátom, most e kő előtt,

me ly téged rejt, megáll a jóbarát.
Mint a te rajzod: rizs és béke nőtt

és együtt érlelt e földön kalászt.

Itt nem volt más, csak üres házhelyek;
inost az út mentén épületsorok,
s l'irágok, illatosak, színesek:
mind, mint a tavasz, szikrázik, ragyog.

Zakatolnak a vonatkerekek,
l'elük repül
mint valamikor
mint akkor
mindig -
az ifjú, a. lángoló kikelet!

Festőálh'ányod e sírfelirat.
Most meg kell tanulnod lemondani.
Hiány, bánat, mű: mind-mind megmarad,
mint győzelmednek útitársai.

Mintha megérintenélek: te vagy 
s a földet érinti csüggedt kezem,
ahol szívós fűtől zöldell a hant,
hogy éljünk, s meg ne haljunk sohasem.

XUAN DIEU. 191'7-ben született, az észak-vietnami Ha-tm-ben. Apja, a sze
génysorsú vándortanító később Délre költözött. A költő művészi fejlődésére mély
hatással voltak a déli országrészben töltött esztendők. Életének ezt a szakaszát
ő maga így jellemzi: "Ifjúságom éveiben két fontos hatás ért: az' északiak böl
csessége és a déliek tüzes temperamentuma." A forradalomig egy verskötete
jelent meg, 1938-ban. A forradalom óta kilenc, ezenkívül több tanulmány, esszé
gyűjtemény és egy útinapló magyarországi utazásáról.

Életéről így beszél: "Költészetem két alappitlére az emberszeretet és a sze
relem. Az az emberszeretet, amelyet én már gyermekkoromban megtanultam. A
régi vietnami családokban többnejűség volt. Apám is két feleséget tartott. Én a
másodrendű feleségtől születtem. Az ő sorsa afféle szolgálóleány latinul
ancilla - sors volt. Apám a főfeleségével, lakott együtt. Vele települt át Délre is.
Születésem után elszakítottak édesanyámtól. Egyszerre veszítettem el anyámat és
a megszekott környezetemet. Szörnyű üresség támadt bennem, kielégíthetetlen
szornjúság, amely nem szűnik meg sohasem. Gyermekségem óta, egész eddigi
életemben követe1óen élt bennem a szeretet utáni vágy. De nemcsak azért, hogy
engem szeressenek, hanem hogy a szfvemből túlcsorduló szerétetből minél töb
bet juttassak embertársaimnak. Nincs szebb, több és nagyobb a világon, mint a
szeretet. Ez a vágy vitt közelebb a néphez. Francia iskolába jártam, mint kor
társaim általában. Amikor verset írtunk vietnami nyelven, olyanok voltunk, mint
a tilosban járó szerelmesek. Aztán jött 1945 augusztusa: a forradalom. És szep
tember 2: a VDK megalakulása. A forradalom két nagy igazságra tanított meg
bennünket. Az első az, hogy az ember megváltoztathatja, uralma alá hajthatja

466



a természetet; a másik pedig, hogy a nép a legnagyobb, leghihetetlenebb tettek
re is képes. Jómagam kerékpárral jártam be az országot, háromszáznál több
előadást tartottam a legkülönbözőbb környezetben: értelmiségiek, parasztok, mun
kások között. S miközben mások tudását gazdagítottam, magam is gazdagodtam
élményekben, amelyekből új meg új versek születtek."

A vietnami nyelv egytagú szavakból áll, egy-egy szónak pedig hatféle hang
súlya - jelentése - van. A nyelvalkatából következően az élőbeszédben is igen

,gyakoriak a rímek. Vietnamban tehát már eleve, szinte gyermekkorától kezdve
mindenki egy kicsit költő is. A népköltészet nem lezárt folyamat, hanem párhu
zamosan fejlődik tovább a műkö1tészettel, ugyanakkor hat reá, gazdagítja is azt.
Ismét Xuan Dieu-t idézve: "A népköltészet - a ca-daó-k világa -: egész líránk
alapja. Vietnam 1500 mérföldnyi, S-alakú tengerpartján, a fennsíkokon és a völ
gyekben nemzedékek hosszú sora dolgozott és küzdött, ismerte a boldogságot,
a szenvedést és a szerelmet. Az emberi élet érzései összefonódtak a munkával
és a harccal, a múló idővel és a táj szépségeivel. Ez éppúgy egyéni, mint kö
zösségi téma is. A vietnami líra közéleti líra, amelyben a politikai mondaníva
ló dominál, de nemcsak ez. Az olvasó a költőtől nem ritmizált vezércikkeket
vár, hanem verseket. Verseket költői képekkel, művészí megfogalmazásban. :És
ebben helye van az ember legbensőbb, legszemélyesebb érzelmeinek is."

Xuan Dieu ilyen költő. Mesterei között első helyen Shakespeare-t említi, az
után Dantét, Claudeit, de - mint mondja - "még nagyon sok európai és ázsiai
költő szerepelne a listán, Nguyen Du éppúgy, mint Puskin, vagy a magyárok kö
zül Petőfi, Arany, József Attila, Kosztolányi, Szabó Lőrinc, és így tovább, so
kan az egész világírodalomból." Szabó Lőrinccel egyébként még személyesen ls
találkozott, amikor Magyarországon jáI'lt.

Bajsa'" a sserelem tájairól

OROM

Mit.' hoztál életembe? Bimbót? Virágos ágat?
Nem. Te a tavaszt hoztad, jöttél fénynek, varázsnak.
Levélen harmat csillant, a hajnal tiszta cseppje,
ajándékos kezedből tavasz melege áradt.

Szél zummog a hegyekben, madarak füttye harsan,
fenyő zúg, s válasz csendül ezüst-húrú patakban.
0, sarjadó vetések! Hajtások sora zöldell,
és csöndesen zizeg ve suhan tovább a dallam.

0, hány virág korán hullt, zsákmányául az ősznek!

De veled a tavasz jött és újra kelti őket.

Sugaras éj idézi túzhelyednek varázsát,
s napjaim ragyogását selyemszálból te szőtted.

REMl1:NYSl1:G

Kétszer ígérted: eljössz, s én vártam rád - hiába;
kétszer hoztam virágot, és most - üres a váza.
Behinteném az ösvényt piros lótusz-szirommal,
házamnak küszöbétől - hozzád, a messzi tájra.

Megint egy nap, s én várlak ... Három év gond mögöttem.
Megint egy nap, s én várlak - száz évtől meggyötörten.
Tudom: nehéz a sorsod, mégis újra meg újra
nyítnám az ajtót, hogy jössz, és letörlöd a könnyem.

Sűrű köd, hideg égbolt ... S én, kedves, mégse félek:
akarat, vágy nem ismer mérföldet, messzeséget ...
Hallom a pihegésed, hangod puha zenéjét ...
Oly sok-századnyi könnyért ki vádolhatna téged?!
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BúcsúzAS

Orcád - a részvét, s mintha engem tükrözne, szánna~

ott látszom én, s a létnek száz meg száz villanása.
És oly egyforma. minden: a szerelmünk s az álmunk.
Ránk zuhog hömpölyögve a tavasz illat-árja.

Nem vallottunk mi arról, mit loptak el az évek,
de szótlan is beszéltünk, szívünk mindent megértett;
mint csónak, vitt az álom, vállam lett a vitorla,
te csöndben ráhajoltál, s az öröm a miénk lett.

Köszönöm, fiatalság, visszatértét e percnek;
köszönöm ifjúságod - ki dalolhatna szebbet?!
És megköszönöm, Élet, hogy láttam, ami rég volt:
tűnt tavaszom varázsát, tavaszát életemnek.

Embe,. a mindenségben

Gyökérből - fa; s gyökér itt a gyökér.
Esthomály - béke, árnyak sokasodnak.
Hosszan elnyúlik, messze visz az út.
Látlak, amint jössz, látom a hegyoldalt.

Arra kószáltunk. Megvan még a fa,
a gyökerek, az út - miként ha régen ...
De ködbe fúlt a csöndes esti fény,
s a hegy - mint füst - széthullt a messzeségben.

Jön majd egy éj, nyugalmas, ringató.
Visszatérünk, s velünk a tűnt barátok.
Öreg fánkhoz telepszik a sötét,
te rámtalálsz, s én megint rádtalálok.

Széles a föld, mérhetetlen az ég.
Minden ránk vár. Rakjunk fészket, szerelmem!
FÜ:szál, virág, kő nem felejti már,
mennyire szerettük egymást mi ketten.

EMLÉKEIMBŐL
EG Y E. K. E. G Y(JLÉS 19'37 TELÉN

Irta FABIAN DANIEL

Nem találok magyarázátot arra,. hogy az utolsó hetekben, hónapokban miért
ez az emlék lépett előre tudatomban. Valósággal lerohant. Naponta többször
foglalta le eszméletemet, múltat fürkésző emlékezetemet. Az egyesület neve is
talány ama emberének.

ötven éve alakult meg a Bartha Miklós Társaság. 1927-ben rámbízták a
szervezés és irányítás munkáját. Elkövettem azt a Bethlen kormány által meg
bocsájthatatlan politikai bűnt, hogy belépettem az akkor jelentékeny nevű író
kat és művészeket. Akiket az akkori politikai rendőrség mint veszélyes kommu
nistákat tartott számon. S figyelte működésüket, Az általam megszervezett elő

adásokon hitet tettünk a radikális földreform, a legszélesebb demokrácia, s a
munkásság béremelése mellett. Még alapszabályunk sem volt, a politikai rendőr

ség máris ellenőrzése alá vont bennünket. Az Országos Levéltárban olvashatók
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azok a "bizalmas jelentések", melyek különösen kiemelik személyemet. A jelen
tés az előadás után másnap már a belügyminiszter asztalán volt.

A másik vonalon a Társaság működésének ellensúlyozására megalakult né
hány egyesület. A Nemzetpolitikai Társaság, az alakulás után hamar feloszla
tatt Wesselényi Reform Klub, a 38-as Kör, a Sol Klub stb., hogy csak a legfon
tosabbakat említsem meg. Szintén előadásokat tartottak, kiadványokat szerkesz
tettek, és álellenzéki magatartásukkal mind a Bartha Miklós Társaság hatását
gyengítették.

A Horthy-féle ellenforradalom felismerésként hirdette, hogy a két forrada
lom azért győzedelmeskedhetett, mert a "nemzeti társadalom" szervezetlen volt.
Most azután mindenki szervezkedett. Az egyesületek, társaságok osztódással sza
porodtak. Minden nyílt és titkos kocsmai társaság beleszólt g, politikába. Irányí
tást követelt magának. Különös hangsúllyal szerepelt az irredentizmus. Ezek kö
zül az egyesületek közül az E. K. E. (Egyesület Közi Egyesülés) már azt szol
gálta, hogy a különböző egyesületeket összefogja, amolyan csúcsszervet képezzen.
A szellemi erők tömörítését, egységbe - fogását valósítsa meg. 1937-re a fasiz
mus, a hitlerizmus sikereinek hatása alá került.

Egyik előadásári Kovrig Béla beszélt a "munka új megszervezéséről", Az
előadót a rendszer egyik legképzettebb, Iegszorgalmasabb szoclálpolitikusaként
becsülte a közvélemény. Az ő munkája testesült meg a társadalombiztosítási
törvényben és az új Országos Társadalombiztosítási Intézet megszervezésében,
Juttatásaíban, szocíálís tartalmában jelentős alkotás lett volna, ha kiterjedt vol
na a mezőgazdasági munkásságra is. 1928-ban egy ankét szervezése kapcsán ki
hallgatást kértem tőle. Meglepetésemre este hétkor fogadott az akkori Népjó
léti Minisztériumban levő hivatali helyiségében. Felkértem előadásra és elbe
szélgettünk az ország szocíálís helyzetéről. Egyszer csak kijelentette: "Hazánkban
hárommillió embernek nincs létalapja". Egyszeruen leforrázott a közlésével. Alig
tudtam beszélni a meglepetéstől. Kérdeztem. mit tesz a kormány a helyzet ja
vítására. A felelet: "Ez az a szociális feszítő erő, mely egy egészséges kibon
takozást kikényszerít és meggyorsít", Megállapítását az agrárszocíolögusok tu
dományosan igazolták. Oláh György röpiratában közzétette ezt a reménytelen
helyzetet. A röpirat címe: Hárommillió koldus. f:rvényes jelszava lett a politi
kai és irodalmi közéletnek. Kovrig írta a húszas években az első könyvet a
Szovjetuníóról. Mondanom sem kell, hogy nem barátságos hangnemben. Viszont
a könyv zárszavának megállapítása szerint " ... elmaradt agrárországban hasonló
forradalom lehetséges". Pedig akkor naponta, óránként várták a Szovjetunió
kikerülhetetlen összeomlását.

Kovrig Béla említett előadásában Mussoliní és Salazar rendszerének időle

ges és látszólagos sikerei alapján azt hirdette, hogy a termelés két tényezőjét,

a tervezést, vállalkozást nem lehet a másik igen jelentős tényezővel, a mun
kával szembeállítani, az érdek közös. Olyan kamarát kell megszervezni, mely
ben a munkaadók és vállalók közösen intézik sorsukat. En voltam az egyetlen
Ielszólaló, aki a munkásság külön szervezkedése mellett foglaltam állást, s a
munkásság teljes autonómiáját követeltem. Kovrig szokatlanul éles támadást in
tézett ellenem. Azonnal magyarázatot kértem eljárására. Azzal válaszolt - saj
nálata kinyilvánítása után -, hogy az én felszólalásom annyi új elemet hozott
a vitába, hogy ez kihozta a sodrából. Már a vita végén jártunk, amikor egy
negyven év körüli katolikus pap felállt és a következőket mondta: "Nekem
központi lelki ügyem a kommunizmus, sokat vívódom vele. Isten megsegített,
hogy hitemhez hű maradiak." Igen művelten, magas szinten fejtégette két alap
elvét: a katolicizmus nem a gazdagok vallása és az igazságos társadalomra való
törekvés nem ellenkezik a katolicizmussal.

Leírhatatlan rémület és felháborodás ült ki a közönség arcára. Shaw Pyg
malion-ját sokáig játszották a Nemzeti Színházban. A darab, mint a nagy an
gol (ír) író legtöt.o írása, az úri, hagyományokban megmerevedett Anglia ki
csúfolása. Egy nyelvész professzor magához vesz egy utcai virágáruslányt. hogy
bebizonyítsa, nem kell három nemzedék, elég egy-kétéves átképzés hozzá, hogy
a lányból társaságbeli úrinő legyen. Az angolok megfilmesítették aPygmaliont.
Higgins professzor kiviszi gondozott ját a lóversenyre, az úri Anglia találkozó
jára. A hölgy kedvenc lova láttán hangosan ujjongot, szinte tombol. A pompá
san öltözött hölgyek és urak egyszerre megmerevednek, S itt egy percre meg
áll a film: mutatja az úri Anglia megbotránkozását, hogy ilyen is előfordulha]
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ebben az exkluzív társaságban. Pontosan ezt a megdöbbenést láttam az előadás

hallgatóín. Mintha azt kérdezték volna: előfordulhat kommunista agitáció ebben
a társaságban? Méghozzá egy képzett jezsuitától, aki a katolikusok egyik folyó
iratának egyik szerkesztője?

Egy volt miniszter, a Nemzeti Bank elnöke azonnal az atyára támadt. Ter
mészetesen kiélezte mondanívalóját, Bolsevista agitációnak minősítette felszóla
Iását, 'Mint elismert pénzügyi szakember kifejtette, hogy a kommunisták által
szervezett gazdaság tarthatatlan. Összeomlásával számol minden gondolkodó em
ber. Hogyan lehetne gazdaságos termelésről beszélni a szabad verseny, vagyis
a piacgazdálkodás kiiktatásával? A verseny, a haszon biztosítja a polgári ter
melés fölényét. A felszólaló azt persze elhallgatta, hogy a legnagyobb üzemek
kartellekbe, vagy más monoalakulatokba szervezkednek, éppen a verseny kiikta
tása érdekében. A verseny csak a kisiparosokra és a középiparra volt érvényes.
Ezek a vállalkozások valóban a piac függvényei voltak. A válság többségüket
el is söpörte. Ennek hasznát a monopolszervezetek látták.

A támadó másik érve a magántulajdon volt. Magántulajdon nélkül nem
maradhat fenn a társadalom. Ha átmenetileg az erőszak fenn is tartja a Szov
jetuniót, gazdaságilag okvetlenül összeomlik. Csak az védheti ezt a rendszert,
aki nem ismeri a gazdasági élet törvényszerűségét. Az atya egyetlen mentsége
gazdasági tájékozatlansága. Ha erkölcsi szempontból ' nézzük álláspontját, akkor
is tarthatatlan.

A vitázó nem vette tudomásul, vagy nem ismerte a Szovjetunió második
ötéves tervének eredményeit. Azt sem tudta, hogy ezekben az években ment
végbe a felülről irányított legnagyobb társadalomgazdasági forradalom, a mező

gazdaság szocialista átszervezése: a szovhozok és kolhozok megszervezése, ami
új társadalmi arculatot adott a Szovjetuníónak, Azt sem tudta, hogy a paraszt
ság szívós ellenállást tanúsított. A munkát szabotálta, az állatállományt elpusz
tította. A szovjet hatalom következetes intézkedésekkel gyűrte le a parasztság
ellenállását, ami átmenetileg sok nehézséget okozott a városok élelmezésében.

Hol volt már az a kor, amikor szabadon kaptam. a Moskauer Rundschau-t
és az Agrarprob~eme-t! Mindkettő a Szovjetunió félhivatalos német nyeívű ki
adványa volt. Olvasójuk tájékozódhatott az iparosítás eredményeiről, az energia
gazdálkodás - főleg a villamosítás - gigantikus máreteiről és a mezőgazdaság

gépesítéséről. A bürokrácia rombolásairól. Később az újság közvetítése "magá
tól" elmaradt.

Miközben a szónok a kommunista gazdálkodás tarthatatlanságát, összeomlásá
nak kíkerülhetetlenségét ismételgette, az atya szerényerr és nyugodtan állt az
emelvényen; és akaratlanul is a farizeusokkal és' írástudókkal vitázó Krisztust
~uttatta eszébe a jóhiszemű hallgatónak. Erkölcsi fölény, a hivő lélek nyugalma
tükröződött arcán. A bántó, sértő gyanúsításokra nem felelt. Végigelemezte a
kereszténység történetét, utalt az őskeresztények vagyonközösségére. szeretet
megvalósító szervezeteikre, s a mártírok áldozatára. Idézte az egyházatyák ta
nításait. Majd hivatkozott azokra a szentekre, akik a kereszténység lénvégét a
szegények gondozásában valósították meg, azokra a szerzetesrendekre, melyek
a szegény népet karolták fel, végül a pápai enciklikákra, a Rerum novarumra,
mely elkötelezte a katolicizmust a szociális igazság megvalósítása mellett. Isten
akaratát teljesítjük, hangsúlyozta, ha a szegényeket szelgáljuk. Újra leszögezte,
hogy a katolicizmus nem ellenkezik az igazságos társadalom megvalósításával.

A felelet fölénye, felkészültsége, erkölcsi attitűdje nagy hatást tett a hall
gatóságra, ha nem is győzött meg mindenkit. Befejeződött az ülés, a távozók
kettes-hármas csoportokban vitatkoztak tovább, s abban sokan egyetértettek,
hogy a jezsuita atya meggondolatlanul a bolsevizmust védte és propagálta,

Nem sajnáltam az időt, kivártam, míg kezet foghattam ezzel a nagyszeru
emberrel. Megerősített abban a hitemben, hogy a legreménytelenebb időben is
évszázadokban és földrészekben kell gondolkoznunk. Akkor nem csüggedhetünk
el a fasizmus átmeneti "sikerein".

A fejlett szocialista társadalom építésének napjaiban nem haszontalan a múlt
effajta emlékeinek megidézése. Úgy becsüljük meg igazán eredményeinket. ha
távlatokban gondolkodunk, és ha visszaemlékszünk néha arra, honnan indultunk.
el. Akkor tűnik ki igazán, mekkorautat tettünk meg máig.
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BOZÓKY MÁRIA

HAT VERS ANYÁM HALÁLÁRA

Litánia mamámho~

Harmat-mamókám, könnyek nélkül,
te soha-nem-mesébe-illő:

alkottál erdő-vágyakkal,

te tűrő, járdád szegélyén
gyöngyvirággal,
alkottál kicsiny havasokat,
110gy még ma nekem
hazahozzad. alkottál csöppnyi
!lavasokat s meséből épült
tegnapokon
jöttél-mentél, sok beszéd nélkül -

A~ én vigas~talá8aim

Közted s a világ közt én
voltam az égő, lobogó kár,pit,
különben jobban s messzebbre
láttál volna, de szemed
elé vontam
gyullékony brokát-önmagamat,
e könnyekkel lepergő

1"Ízi-máglyát ...

Puha avar alatt ősszel

(emlékszel) fáradt csillagpályát,
csillagpályát én hintettem
s kényelmes, csendes bánat helyett,
tűrő Anyám, te azon jártál -

Ada-Kále

Mi ketten, hűséges árvák, már nem
megyünk el a végtelenbe: nagyobb részét
még itt bejártuk. Idejekorán, tavaly nyáron.
Hőség. A jelek, szellő,

várvavárt levél, nevetés, örömhír,
fennakadtak a tikkadt fákon. "Nézd" - mutattam,
"Ada-Kále is ott süllyedt el, a Vérmező

á'l'nyas, jószagú csücskén s tudd,
anyám, hogy meghaltam én is
egyszer, de iel, hogy ismét boldog
utakon járunk, igérem, mama, én leszek .:»
Mentünk szótlan, lankadó
utunk mentén, viharral telt a csend
s áradt anyámra, a fákra,
a bodrozó lombra s újból, újból csak rá
Születőben a szeretet -

Óvás

Övlak. Ma ne vedd fel fáradt, komtesszák, legyezőket s Tájat
rosszulszabott ruhád. Talán úton- kis templommal. Lám, ez beteljesült:
állók lesik, hogy balkezes vagy - a prófétai kor,
Neked rigók fütyülték a nyelvtant baikezek, csupa merész, "ügyes, köröm-
Rodaunban. S [esteqettél, mint a kis szakadtig harcoló, markoló kezek

tája, kis templomokkal, épp nekedvalók ...
Ne vedd fel. Szolgálatodat e napon
puha, pávakék rongyoddal, .
mindennapunkkal, letetted
s most felém lebeg - sőt félő, hogy
eljő a Nagy Prófécia: óvlak Téged
halálodban, anyám.
Én csatázva már odatartozom.



Csak átlebbentél a Halálon,
csak megpiherttél benne, mint
piros és kék spárgából font
függőágyon, földünk s az Ég
között, mint lánykakorodban,
a kertben,

..4 vőlegény

ora várva, a vőlegényre.

S im, eljött érted.
Megdöbbentően Merész, Gyöngitett,
mint édes levekben főtt

diót, sóhajod mézes párájával
csiklandozta a násznép,

dermedt reménykedők fülét, de Arcát nem
mutatta, még .. a küszöbről sem.
Vigyáztál. Kis olajod, melyet párnád
alá tettél, mig lebegtél Ég és föld
között, a földre folyt. Kellettél
neki igy is: üres kezekkel,
tisztán, mint a hó, - mert Ömaqa jött,
Őmaga érted, már nem mint vőlegény-halál,

de döntőn s derűthozón

az Isten -

Tavad egy pillanatra elszürkült - s te mentél előre

(immár a vízen járva) - boldogan, hogy annyi szesetetet
hagytál hátra, - mert soha pitiáner, gyáva, irigy, féltékeny,
önző, tettető, álnok módon nem szerettél, - csak mindig egészen
- ,s megnyílt neked az ég, mert soha tudni - merre, hogyan,
milyen lesz s miért? nem akartad, - tehát bokáig, majd tetőtól

talpig ezüstté válva - hústalan, lebegő fénnyé - mentél előre,

nőve-zsugorodva, Évmillió-Anyám
és ma beragyogtál
árva ablakomon -

SZARKA G~ZA EML~KE

KfplELET8ElI KEREKASlTAl·8ESHlCEHs Al IRÚROl fS CSAlAOJAROl
Riporter SAAD BÉLA

Riporter: Vajmi nehéz hírt adni jóról; amely unalmas, az erényről, amely
néma, a szép családi életről, amely tiszteletre méltó, de mit lehet pletykálni ró
la? Bezzeg a botrány!

Semmi sem jellemzi jobban az emberi természet fonákságát, mínt az az ál
talános tulajdonság, hogy a botrány kíváncsíságot ébreszt, a bűn érdeklődést
vonz, a családi vita lármája messze vidékre elhallatszik.

Nehéz feladatnak látszik tehát Szarka Gézaékról és hat gyermekükről érde
kesen írni. Szerencsére nemcsak az élőket: az özvegyet, a hat gyermeket lehet
a képzeletbeli kerekasztal-beszélgetésre meghívni, hanem a meghalt apát is, aki
író is volt, s írásai vallanak önmagáról, gondolatairól, családjáról, életfelfogá
sáról, érzéseiről. Azt írta valahol: "Hol kezdődik az irodalom és hol az élet?
Ismered a lavórpálinkafőzésrt? A gyümölcscefre az élet, a párlat pedig a lavór
alatt - az. irodalom." Szarka Gézának ez volt az irodalmi hitvallása, éppen
ezért írásaiból megismerni életét. Holtában is megszólaltathatom tehát e kép
zeletbeli kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a felnőtt gyermekek csak írásaikkal
vannak jelen.

Amikor erre a képzeletbeli beszélgetésre összeültünk, már sokszor találkoz
tunk Szarka Gézánéval székesfehérvári otthonában, sok kérdésemre írásban is
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felelt, Szarka Géza életének és családjának ő a főszereplője, koronatanúja, őt

kérdeztem tehát elsősorban arról, ami talán az első hallásra furcsának hang
zik: hol mindenhol és hogyan laktak hosszú időn át hat gyermekkel együtt az
esküvőtől az aranylakodalrnukig ? Tehát 1922-től 1972-ig? Fél évszázadot fog át
ez a két dátum. 1922-ben még tart az első világháború okozta nyomorúság, s
tombol az infláció. Beleesnek a Székesfehérvár bombázásaí, ostromai, a szocia
lizmus alapjai lerakásának vajúdásos korszaka, 1956 eseményei, utána a kon
szol idáció és a dolgok egyensúlyos elrendezése.

Feleség: Amikor férjhez mentem pár évvel az első világháború befejezése
után, Székesfehérvárott, ahol a férjem tanári állást kapott, nem tudtunk lakást
szerezni. Én a Jókai utcában kaptam egy ágyat, Géza a Vörösmarty téren. Pár
hét múlva egy kollégája adta át szeba-konyhás lakásából a szobát, ő addig a
konyhában, mí pedig a szebájában aludtunk. Oszre elkészültek a városi kisla
kások az Alsókirálysoron, nekünk is kiutalt a városi tanács egy kétszobás-kony
hás lakást. Padlós, vaskilincses, vízvezeték és fürdőszoba nélküli lakás volt. WC
az udvaron, vizet a szomszéd utcából kellett hozni. Piroska az Alsókirálysoron
született, Rövid időre Felsővároson jutottunk kétszobás komfortos lakáshoz, ame
lyet azonban fel kellett adnunk, amikor Géza egyéves ösztöndíjat kapott a berli
ni Collegium Hungaricumba. A legolcsóbb és legmegfelelőbb megoldásnak lát
szott, ha én akkor már három gyermekemmel édesanyámhoz költözöm, mert
neki Sopronban ötszobás lakása volt. Aztán a gyermekek miatt nem is annyira
azt néztük, mennyire komfortos a lakás, hanem azt, szép-e, nagy-e az udvara?
A Deák Ferenc utcában béreltünk háromszobás, fürdőszoba nélküli lakást, azaz
félkomfortost, aztán a Horvát utcában, majd a József utcában laktunk ...

Riporter: Bocsánat, közbeszólok . .. Mielőtt elmondja, hogy végre az Alaghy
Dezső utcában kényelmes otthonhoz jutottak, számoljuk össze hányszor költöztek
komforttalan és félkomfortos lakásokba házasságuk első másfél évtizedében.

Feleség: Nem számítva a kényelmes nagyanyai menedéket Sopronban, Szé
kesfehérvárott hatszor költöztünk. Az Alaghy Dezső utcai lakásban hat évig lak
tunk. Hatodik gyermekünk, Ildikó, bár jogilag ehhez a lakáshoz tartozott, a há
ború következtében Zircen született. László és István a József utcában születtek.

Riporter: Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az Alaghy Dezső utcában élték át
életük legnyugodtabb korszakát. Géza akkor már leánygimnáziumi igazgató, jó
nevű író, népszerű szónok és előadó, irodalmi szervező, mondhatni Székesfehér
vár egyik nevezetessége. Kérem, mondjon néhány szót arról az útról, amelyet
külön-külön és együtt megjártak.

Feleség: Anyagilag gondtalan, nyugodt körűlmények között nevelkedtem.
Tizenhét éves voltam, amikor Gézát, rongyos-véres katonamundérban megismer
tem. Két mankóval állított be hozzánk; olyan súlyosan megsebesült az orosz
fronton, hogy keresztcsontját el kellett fűrészelni. A soproni bencés gimnázium
ból vonult be katonának, tizenhét éves korában, itt a könnyítést, hogy hadiérett
ségít tehet, nem fogadta el, bécsi újonckódása alatt beiratkozott magántanulónak,
és így tette le az érettségít. Altalában jellemző volt rá, hogy sohasem válasz
totta a könnyebb megoldást, hanem az értékesebbet. ha mindjárt nehezebb is
volt. Súlyos sérülését is annak köszönhette, hogy önként. vállalkozott egy veszé
lyes felderítésre, amely ugyan megmentette zászlóalját. neki azonban majdnem
az életébe került. Felgyógyulása után önként jelentkezett a frontra. Hadnagyként
érte az összeomlás, felvették az Eötvös Kollégíumba, amely azokban az években
az éhezéssel határos ellátást jelentett, s így fázva, koplalva végezte el az egye
temet. Ha azonban az ebédiegyén karzati jegyet vásárolhatott az operába, ak
kor az utóbbit választotta.

Riporter: Valljunk egészen. Az egyetemet Ön miatt végezte el, mert az Ön
édesanyja diplomát kívánt a leánya vőlegényétől. Ön miatt lett tehát Géza ma
gyar-német szakos középiskolai tanár, majd egy év múlva doktor is. Akkor már
megjelentek cikkei, tárcái Sopronban, Kassán, Székesfehérvárott, s ha az édes
anyjának nincsenek igényei, akkor csak két szerelem kísérte volna végig életén:
az egyik a felesége és a családja, a másik az írás; így azonban harmadik élet
szenvedélye is lett: a tanítás. Sok minden lehetett volna, olyan sokoldalú te
hetség volt. Rajztanára arra ösztökélte, menjen a Képzőművészeti Főiskolára.

Egész életében kitűnő és ügyes karikaturista maradt, de csak '- szórakozásból



é$-$Zórakoztatásért. Tökéletes hallása és szép tenor hangja volt, s a berlini ope
ra éves ösztöndíjat ajánlott neki. Nem is habozott nemet mondani. Úgy vélem,
hogy ezüstlakodalmuk táján, hatgyermekes apaként írta Önről, asszonyom, eze
ket a sorokat: "Nem szerettelek úgy, mint Te engem. Férfi tökéletlenség ez.
Alárendeltelek céljaimnak, holott Te engem mínden lény fölé helyeztél. Te ne
kem hiánypótló voltál, én Neked a teljesség. Gőgös voltam, Te voltál az alázat.
Megsértettelek számtalanszor, Te voltál a megbocsájtás."

Feleség: Géza árva gyerek volt. Gimnazista korától, tehát 14--15 éves korá
tól maga tartotta el magát. A soproni bencések, látva istenadta tehetséget és
szorgalmát, tőlük telhetően támogattak, főként gyenge tanulók instruálására aján
lották. Bükön született, abban a rnost Vas megyei, akkor még Sopron megyéhez
tartozó faluban, ahol az a híres melegvízű gyógyforrás fakadt. Géza szívesen
büszkélkedett, hogy Bűkön 1897. december 26-án, karácsony másnapján, amikor
éppen delet harangoztak - amely nap akkor éppen vasárnapra esett -, látta
meg a napvílágot, s azzal is, hogy Szent Kelemen a büki templom védőszentje

arról ismeretes, hogy forrást fakasztott a sziklából... Különben éjjeliszekrényén
őrizte a büki templom oltárképének fényképét.

Riporter: Kérem, beszéljen életük legnehezebb éveiről, amelyek Székesfehér
vár ostromával kezdődtek. Elvesztették szép lakásukat, Gézát 1948-ban fél fize
tésre fogták, 1949-ben pedig üres kézzel elbocsájtották, Eltűnt a hatgyermekes
család alól a szílárd talaj, a létbizonyosság. A megpróbáltatás e nehéz éveinek
végét az 1957-ben bekövetkezett rehabilitáció, majd a gyermekek önállósodása,
az 1959-ben történt lakáshoz jutás, majd pedig az aranydiplomának 19'72-ben
történt ünnepélyes átadása jelzi.

Feleség: Hatodik gyermekünk, Ildikó azért született Zircen, mere 1944-ben
az itteni kórház nem fogadott be szülő nőket. Zircen a kórházi főorvos jóbará
tunk volt, nála találtunk otthont is. A legveszélyesebb háborús heteket az apát
ság pincéjében vészeltük át. Géza nem volt állandóan velünk, mert amíg folyt
a tanítás a gimnáziumban, addig neki Székesfehérvárott kellett lennie. Ingázott
tehát ezekben a veszedelmes időkben vonaton, gyalog, teherautón Székesfehérvár
és Zirc között. Mire aztán a németek kiűzése után visszaköltözhettünk, hajlékta
lanok lettünk: elvesztettük szép otthonunkat. Géza tanártársa segített rajtunk,
fel tudott ajánlani egy üres szobát konyhával. Persze ez így egyszeruen hang
zik. De hozzá kell képzelni a romos várost, a rendezetlen utcákat, a kiégett há
zakat, minket nyolcunkat, akik közül a legkisebb karonülő, a legidősebb, Piroska
azonban már húszéves és komoly segítség, Géza pedig tizennyolc... És mit
együnk ennyien? Mikor már tudtuk, hogy lesz fedél éjszakára a fejünk felett:
mire fekszünk, mivel takarózunk? Férjem nem bírja tovább, idegösszeroppanást
kap. Tolókocsit kell szerezni, mert megbénul. Azok közül azonban, akiknek ma
guknak sem volt sok, de akikkel Géza valami jót tett, most soknak eszébe ju
tottunk ... Az első szeretetcsomagot egy, tízgyermekes családapa hozta, s az em
beri jóság később is rnindig megjelent, különösen miután megtudták, hogy állás
és fizetés nélkül maradtunk. Nem tudnám elmondani, miből és hogyan éltünk.
Géza meggyógyult, s embertelenül sokat dolgozott. Tanitott : németórákat adott,
instruált. Délután felcsapott kántornak, gyakran egymás után mind a három
székesfehérvári temetőben is volt dolga. Túl az ötvenen, fárasztó rohanások a
nagy család kenyeréért. Ez is nehéz volt, de ezt még bírta, nem annyira fizi
kummal, mint inkább lelkierővel. De át kellett élnie tragikus eseteket : édesanya
kísérte utolsó útjára egyetlen gyermekét, gyermek az édesanyját, s az együttérző

fájdalomtól a kántornak összeszorult a torka ... 1951-ben a püspöki könyvtárban
alkalmazták havi 700 foríntért, ez volt újra az első fix jövedelmünk. s ez ne
künk nagyon sokat jelentett, még azután is, hogy fedezet hiányában havi 400
forintra csökkentették . .. Én kosztosdiákokat tartottam, néha tizenöten is vol
tunk az asztalnál.,. Piroska állásba ment, s egész keresetét a közösbe adta ...
Azután is velünk maradt, most is velem van. De a többiek is szorgalmasan ta
nultak ; s megragadtak minden munkát, amivel pénzt lehetett keresni. Nem les
tük tehát ölbe tett kézzel a sült galambot. A két fiú apjuk miatt nem iratkoz
hatott be a városi gimnáziumba. Pannonhalmára kerültek a bencésekhez. Jó ta
nulók voltak, minden elérhető kedvezményt kiérdemeltek. Következett a küz
delem az egyetemi diplomáért. Az egyik nem bírta a nappalin, kenyérkeresés
közben folytatta az esti tagozaton. A két kisebbik fiút 1956-ban, apjuk rehabíli-
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tációja előtt vették fel az egyetemre. Nappali tagozatra [ártak, és mellette al
kalmi munkát vállaltak. Rehabilitációja után Géza nem középiskolába került,
hanem általánosba. Hamarosan asztmás lett, többet volt kórházban, mint ameny
nyit tanított. 1958. július l-től, amikor kifogyott a táppénz lehetősége, nyugdíjaz
ták. Nagyon szerény nyugdíjat kapott. Ekkor már legkisebb gyermekünk is 14
éves volt, a három idősebb kereső és ellátott volt. Nem hagytak el bennünket.
Megint csak váratlan jótevő segített ki bennünket az egyszoba konyhából, ezt
a mostaní, kisméretű, de összkomfortos, erkelyes második emeleti lakást szerez
te és adta nekünk. Géza újra talpra. állt, újra kezébe vette golyóstollát. sze
reztünk írógépet is, s én gépeltem a Hívom az élőket kéziratát, mely 1964-ben a
Szent István Társulat kiadásában jelent meg. Ebből·a megnyugtató otthonból
utazott azután 1972. november 4-én Budapestre, ahol átnyújtották neki és még
egy társának az aranydiplomát. Az ünnepségről a rádió és a tv is közvetítést
adott.

Riporter: Mielőtt átadnám a szót kor szerinti sorrendben a gyermekeknek,
megszólaltatom még egyszer magát az apát, aki a második világháborút .követő

nyomorúságáról, s családja nélkülözéséről így vallott egyik tárcájában: "Azt hi
szem én már idegeimet fogyasztom táplálék gyanánt... Legfájdalmasabb lelki
kín, mi lesz hat növő gyermekemmel ? Mindig a népes család hirdetője voltam
és most nem tudok aludni éjszaka az aggodalomtól és az önvádtól, hátha egész
életem egyetlen tévedés?! A bárányka elmélet úgy látszik megdőlt. Itt vannak
körülöttem éhesen és csenevészedve tévedésem áldozatai, gyermekeim, akiknek
puszta léte vádol, hogy tán mégis másoknak van igazuk, az okosaknak, a ce
ruzásoknak, akik nem engedték világra születni gyermekeiket és most nyugodtab
ban, felelősebben tudnak szemébe nézni egy-két gyermeküknek, míg én az ön
vád és a polineuritisz poklában kínlódom ..."

Piroska (1924. Tisztviselő, előadó. Édesanyjával él, társa és barátnője immár.
Apja egyik írásában így jellemezte: "ahogy az áldozati tűz, nem beszél, csak
ég".): Édesapánk családi körön belül és azon kívül, rokoni vagy szűk baráti kör
ben jókedvű, humoros ember volt. Gyermekei számára pedig nagy mesélő, Sze
rette a tömör fogalmazásokat. s ha valaki előadott neki valamit, azzal intette
rövidségre, hogy "kurtán, kurtán". Ez kedvelt szójárása volt. Körülményes és
hosszadalmas fogalmazóknak találta ugyan a német írókat, .mégis németül mond
ta, minden szószaporítás észlelésekor, "nur dichten, dichten". Tömöríteni, tömö
ríteni; mert ebből az igéből származik a német Dichter (költő) szó. Engem csak
véletlenül taníthatott, mert magyartanárunk hónapokra; talán egy évre is meg
betegedett. A Toldit dramatizálva adatta elő velünk. Éltük és élveztük az órá
kat. Ugyanilyen élő tanításban volt részünk nekünk gyermekeknek, amikor egyik
balatoni nyaralásunk alkalmával elvitt bennünket a nagybereki rideggulya meg
tekintésére, s meglátogattuk a fafaragó juhászt is, s az ő ismertetésében tanul
tuk meg értékelni e népi f'aragóművész munkáját, Ugyancsak a Balaton partján
hallottam egyszer szép, világos tenor hangján Mendelssohn hegedűversenyének

egyik dallamát. Azóta is, ha Balaton-parti rétet látok, ez a dallam zümmög a
fülemben.

Géza (1926. Gépészmérnök, USA): Két és féléves koromból arra emlékszem,
hogy ez a szép, nagy és erős ember az apám... Micsoda erő és jóság sugárzik
belőle! De miért nincs itthon egész nap, mint édesanya? Mi az az elfoglaltság,
mit jelentenek az olyan nehéz szavak, mint irodalom, tanítás, társadalmi munka?
Evekíg nem tudtam megérteni.' Én Sopronra emlékszem nagyon élénken, amikor
édesapám Berlinben volt. Szentestére érkezett haza, ajándékdobozzal a kezében,
benne egv félig megfagyott fehér egérrel. A ház megtelt kacagással. Akkoriban
fedeztem' fel, hogy személyeket, tárgyakat meg tudok különböztetni szagukról. A
nagymamának almaszaga. az édesanyának orgonaillata, .Apának szivarszaga, Hogy
szeréttem később is ezt a szivarszagot l Apának már régen nem tellett a vasár
napi szívarra sem, de nekem még mindig a szivarszag jelentette az erőt és bá
torságot. Apám tanított meg úszni már ötéves koromban, aztán korcsolyázni, fo
cizni, mint a többieket is. Szívesen emlegette, hogya soproni bencéseknél csa
patkapitány volt, értett a sporthoz, a kosárlabdához is. Vitt bennünket mérkő

zésekre éppúgy, mint irodalmi estekre, hangversenyekre. S a Balaton... azok a
nyarak, amikor egészen miénk volt... .

Mária (1929. Két évet végzett a kertészeti egyetemen, aztán férjhez ment 
kertészmérnökhöz. Boldog családanya) : Apámból áradt a szerétet. Szerette az
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embereket, a természetet, az állatokat, a növényeket, a könyvet, a festményt és
a '~obrot, a zenét, és nagyon-nagyon az igazságot. Szokásmondása volt, hogy az
életben az a legszebb, ami ingyen szép, Gyerekei sohasem voltak unalmas tár
saság a számára, s nekünk sem vele lenni ... 12-13 éves koromban súlyos be
teg lettem. Azonos vércsoporthoz tartoztunk, tőle kaptam vért. Nagyon elesett
voltam. Hogy felvidámitson, konyakos kupicákat vett elő és azt ajánlotta, igyunk
pertut, ő, anya és én. Roppant felvidított ezzel a kitüntetéssel, mert ettől kezd
ve a hat gyerek közül egyedül én tegeztem a szüleimet.

László (1935. Gyógyszerész, fizika-kémia doktor, tudományos kutató, USA) :
Sohasem felejtem el gyermekkorom kifogyhatatlan kérdéseire adott csodálatosan
tömör, világos, lényegbevágó és mindig türelmes válaszait. A balatoni nyaralá
sokat sem. A kis fizetésű tanár nyaralót bérel a Balaton partján, mindig a víz
közelében, s ott tölti az egész vakációt, népes családjával együtt. Ma már tu
dom, hogy szüleim már szeptemberben takarékoskodni kezdtek a következő nyár
ra. Apám szeretett ·a családjával lenni, szeretett a természetben élni, és szeretett
csendben, magányába vonultan írni. Hajnalban kelt, elhúzódott valahová a ná
dasba vagy egy elhagyott telekre; déltől aztán együtt a családdal, lubickolás,
úszás, játék, mesék, evezés, míndíg a természetben, amely megunhatatlanul ér
dekes. Egyszer, egyetlenegyszer hallottam a szüleimet szonátázni. Valamí Schu
bert mű lehetett. Apámnak akkoriban' két hegedüle is volt, és rengeteg kettája.
Aztán mindent elvitt a háború. Ha rádiót hallgatott, ami nagy ritkán történt,
csak azt hallgatta, ami művészi érték volt. A szabadportyás rádióhallgatás ide
gesítette. Mi gyerekek tanulni is próbáltunk rádiószó mellett, hangfalként hasz
nálván a zenét. "Rádiósüketeknek" titulált bennünket. Irógépemet, amelyen ró
la írok, az ő ismételt tanácsara vettem. Nagyon szerette az írógépet ; s hányszor
el kellett adnia, mikor valami nélkülözhetetlen dologra volt szüksége a család
jának)

István (1938. Gépész-autómérnök): Kitüntetésként emlékszem vissza arra.
hogy egyszer bemehettem a dolgozószobájába, ölébe ültetett, és megengedte, hogy
csendben nézzen a fényes irkalapokat, amelyekre néha piros tintával írt vala
mit. Én is, testvéreim is nagyon szeréttünk volna azzal a piros tintával írni. A
háború nekem 1944 októberében kezdődött. A kisebbik bátyámmal egy össze
csukható vaságyon feküdtünk, amikor robbanni kezdtek a bombák, s a "bom
babiztos" ház úgy hintázott, mint egy hajó. Édesapánk fölénk feküdt, testével
védett minket a le-hulló vakolattól. Amikor házunk égni kezdett, átmenekültünk
a szomszédba. Anyám húgomat szorította karjába, mi egymás kezét fogva 1'0

hantunk az égő aszfalttengeren. Nem féltem, mert nekem apám keze jutott.
Az udvaron a gyönyörű gesztenyefák úgy égtek, mint a fáklyák. Zircen - ez
senkiföldje volt akkor - bátyám a barátaival cipőbőröket hozott haza. Apám
visszavitette velünk. Másnap az egész bőrraktár leégett. Húgomnak tejet valahol
a falu szélén lehetett szerezni. Apám néha engem vitt magával. Volt úgy, hogy
holttestek, kiégett házak, lóteternek között mentünk. Sosem féltem, ha velem volt.
öt sem láttam soha félni. Gyerekes csínyért. fiús vagányságért sosem büntetett.
Szószegésért, pontatlanságért, engedetlenségért annál inkább. Két epizódra emlék
szem, mert bizonyos szempontból meghatározója volt az életemnek. 13-14 éves
lehettem, s megbeszéltük barátaimmal és két kislánnyal, hogy délután moziba
megyünk. A jegyet is megvettük. otthon azonban valami okból nem engedtek
el. Nem akartam leégni a kislányok előtt, ezért azt füllentettem, hogy be kell
mennem mínístráns-gyűlésre a templomba. Nagy heherészve jöttünk ki a mozí
ból. Apám a kijáratnál várt. Nekem torkomra fagyott a nevetés. Ijesztően sze
líden azt mondta, búcsúzzam el barátaimtól. Közömbös dolgokról beszélgetve
mentünk haza. A következő nyáron egyszer a strandról késve, este 9-kor érkez
tem haza. Apám nyitott ajtót, s én vártam a fülest. Megkérdezte, hol jártam?
Gondoltam, lesz, ami lesz, igazat mondok. "Kislánnyal voltam a strandon, s ha
zakísértem, messze laknak." "No, men], kihül a vacsorád" - volt a válasz. Ami
kor diplomát szereztem és megnősültem, olyan közel kerültünk egymáshoz. mint
két barát. Én heves, türelmetlen voltam, ő higgadt és bölcs. Észre se vettem,
'hogy még akkor is nevelt.

Ildikó (1944. Gyógyszerész, Hollandiában van férjnél): "Időforgácsokból ne
velgettelek benneteket" - szokta mondani apám. Sosem volt fáradt arra, s tü
relmetlen sem ahhoz, hogy bármit annyiszor magyarázzon el, ahányszor kellett,
hogy megértsem. Még a matematikához is magas fokban értett, de a műszaki
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kérdésekhez, a technikai természetű dolgokhoz egyáltalán nem. Fájt a lába, saj
gott a dereka amikor egyszer meglátogatott minket Amsterdamban, első útja
mégis a Rembrandt, második a Van Gogh múzeumba vitte. Mindig érdeklődött

és mindíg tanult. Amikor Amerikában élő két bátyám meghívta édesanyával
őket, rögtön nekiállt angolul tanulni. Nekem is gyakran mondta, nem szabad
.soha abbahagyni a tanulást. Egyszer megkérdeztem tőle, hogyan lett ilyen po
lihisztor? "Iszogatásra, üres fecsegésre nem pazaroltam időt - felelte. ..:... Ren
geteget olvastam, s amit olvastam, abból gyakran jegyzeteket is csináltam, vagy
egyszerűen elraktároztam az ágyamban." Szerette a tudásszomjas gyerekeket, fel
nőtteket és szívesen adott nekik a tudásából, szakszervezetben, gazdasági iskolá
ban, sőt ha mégállították napi sétája közben, akkor az utcán és a parkban is.

Riporter: Keresgélve Szarka Géza iratai, jegyzetei között, már azok között,
amelyek véletlenül túlélték a második világháborút és a családot ért csapásokat
a másfél évtizednyi egy szobában - nyolcan - lakást és következményeit, ta
láltatott egy ákombákomos írás, amelyet a címzett Wodits Ilona kisasszony, azaz
Szarka Gézáné meghatott gondossága őrzött meg. A húszéves Szarka hadnagy
.úr tísztiszolgája kéri benne a kisasszonyt, becsülje meg a hadnagy urat, ha férj
hez tetszik menni hozzá, mert megérdemli, nagyon rendes, igazán jó ember a
hadnagy úr.

Téli gazdasági iskolai tanuló, később aranykalászos gazda leveléből való ez
a néhány sor: "Mi, régi tanítványai nehezen értjük meg, miért kell Tanár úr
nak annyi megpróbáltatásen keresztülmenni, mikor abban az időben a legköze
lebb állt hozzánk... Vigasztalódjék Tanár Úr, mert nincs a szomorúságnak az
a mélysége, ahonnan nem volna kivezető út. Aki úgy szerette a dolgozókat, mint
Ön, annak még hivatása van ebben az országban ..."

Az 1964-ben megjelent novelláskötete után többek között egy volt diáklányá
tól is kapott levelet:

"Emlékszem arra a hóesésre, németóra volt. Váratlanul elindult va havazás.
De nem olyan közönséges kis píhékkel, mint általában szokott, hanem több cen
tis átmérőjű, hatalmas pelyhekkel. Nem bírtunk magunkkal. Tanár úr is észre
vette, hogy nem figyelünk. Még most is magam előtt látom, ahogyan az órájára
néz, aztán ezt mondja: 'Lányok, mindenki menjen az ablakhoz, öt percig nézzék
a hóesést', Boldogok voltunk, attól is, hogy a tanár úr is odaállt az ablakhoz
:s velünk együtt némán nézte a t.ermészetnek ezt a ritka és gyönyörű rnutatvá
nyát ó •• Aztán csend volt, és figyelem ..."

Néhány naplóértékű feljegyzés is akadt írásai között:
"Kánon. Úrfelmutatáskor mindíg arra gondolok, hogy az Isten most lett iga

zán Krisztus, amikor felfeszítették, meggyalázták. Lelkemben üdvözlöm őt, a
meggyalázottat és átélem, hogy talán én is megfutottam volna Péterrel és a töb
biekkel. Kérem őt, erősítsen, hogy ne legyek elfutó apostol. És megbánom bűnei

met, amelyeket kétezer évvel ezelőtt követtem el és ma is elkövetek. Hálát adok
az Atyának a megváltásért, de az ember sír bennem az ember gyalázatosságáért.
Csak ezután kérem, legyen áldozatom oly tiszta, mínt Ábelé."

"Magnificat a volt ciszterci templom hangversenvén. Egyszerre előttem állt
az én négyéves kis Ildikóm, a mi kis Mukink, amint kitárt karral repesve a
Magnificatot énekli latinul. Könnyezve éltem az ének halhatatlan hatalmát, a
tiszta lélek szárnyalását, a Szűzanya alázatának dicsőségét. Deo gratias, hogy
éneklő, lelkesedni tudó gyermekeim vannak ..."

" ... Ma vagyok 68 éves... az Istent életem irányítójának hiszem. Kéthetes
koromban tüdőgyulladásban, halálos beteg voltam, meggyújtották már ágyam
mellett a szentelt gyertyát is. Azután négyéves koromban rám zuhant a posta
kocsi. Az orosz harctéren elparentált az ezredesem, amikor robbanógolyót kap
tam a keresztcsontomba. Hét-nyolc évvel ezelőtt több ízben halálomat várták
betegtársaim a kórházban, ahova asztmarohammal félholtan szállítottak a men
tők. Ki tartott meg mégis mindannyiszor az életben? Az Isten, hiszen szándéka
volt és van velem."

Hetvenhetedik életévében, 1974. szeptember 2-án este fél tízkor a székesfe
hérvári kórházban csendesen és szépen halt meg. Kivízsgálásra saját lábán ment
be augusztus 21-én. Néhány nap múlva tüdőgyulladást kapott, asztmás tüdeje
ezzel a kórral már nem tudott megbirkózni. Eleinte még a kórházi ágyon is
dolgozott, a pedagógus szakszervezet kérte fel két előadásra. arra készült. Mint
míndíg és mindenütt, eleven kapcsolatban maradt az élettel. Szeptember elsején,
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egy nappal halála előtt hirtelen megváltozott. Nem érdekelték többé az élet ese
mépyei, Még azt sem kívánta, hogy felolvassák neki gyermekeinek akkor jött
leveleit. Befelé fordult, nem is beszélt. Halála napján délelőtt meglátogatta a
felesége. Akkor 'már lázas volt. Felesége homlokon csókolta és keresztet rajzolt
a homlokára: Délután 5 óra körül üzent a főorvos a családért. Akkor már oxi
génsátorban feküdt. Felesége, Piroska és Mária egyenként mehettek be hozzá.
Este fél tízkor csendesen elhunyt.

Nem érte készületlenül a halál. Amerikai útja előtt, 1972-ben először, a kór
házban másodszor vette fel a betegek szentségét. Különben is egész életében úgy
élt, hogy mindig készen legyen az utolsó útra.

És most, búcsúzóul, még egyszer visszatérek családi életükre. Minek tulaj
donítja, asszonyom, ezt a csendes, békés házaséletet több, mint ötven éven át?

Feleség: Talán annak, hogy soha egy pillanatra sem feledkeztünk meg ar
ról, hogy szeretjük egymást. Egymás iránti szeretetünk, közös szeretetünk gyer
mekeink iránt, türelmünk. lemondani tudásunk átsegített a nehézségeken. Géza
igen őszinte, egyenes ember volt, mindig igazat mondott, nem tudott hazudni.
Velem együtt nagyon szerette az irodalmat, a zenét, általában a művészeteket,

rajongott mindenért, ami szép és nemes. Gyermekei is megtanulták tőle szeretni,
amit mi szerettünk, főként azt, ami szépet az Isten ingyen adott, fákat, virá
gokat, madarakat, szóval a természetet. Azt mondta nekik, ez a boldogság titka.
s ők látták, hogy mi még a legnagyobb bajban, éhezés idején is boldogok va
gyunk, mert szelídek, türelmesek vagyunk. Titkunk nem volt egymás előtt; tel
jes őszinteség uralkodott köztünk. Sohasem volt köztünk féltékenységnek nyoma
sem. Géza tiszta lelkű ember volt, a szó teljes értelmében. Én voltarn az első
lány az életében, akinek udvarolt. Amikor másodszor kiment a frontra, imád
koztam érte, hogy a jó Isten segitse haza épen, egészségben, hiszen annyira sze
reti az életet, nem baj, ha más lányba szeret bele, nem baj, ha nem engem
vesz el feleségül. Mielőtt megkérte a kezemet, azt mondta, gondoljam meg jól a
dolgot, mert mellette nehéz lesz az életem. De nem volt nehéz vele élni, mert
nagyon szeretett. Sosem akart komolyan megbántani, ha ingerült volt is néha.
Ha akaratlan mégis megbántott, mert ideges természetű volt, azonnal bocsána
tot kért. Jól megértettük egymást. Nagyon szerette a gyermekeit, unokáit. A jó
Isten meg is áldott minket hat egészséges gyermekkel - három fiú, három
lány -, és eddig tíz unokánk van. Közülük kilencet Géza is ismert. Gyerme
keink testileg, lelkileg kiegyensúlyozottak, a menyek és vők beilleszkedtek csa
ládunk légkörébe. Jó és szép harmónia uralkodik köztünk.

Irásba foglalta, 12 pontba öntötte a házasságról szóló elveit, tanácsait. Nem
rég találtam meg az iratai között. Nem tudom, közzétette-e valahol. Ez a címe:

"A jó házasság 12 pontja".
1. Isten mindenütt jelen van. - A házastársad is.
2. A must borrá, a szerelem szeretetté és becsüléssé válik. Légy míndig

és mindenütt méltó házastársad becsülésére.
3. Házastársad gyarlóságait ne mondd el másnak! Csak erényeiről beszélj.
4. Az kezdje a kíbékülést, aki a veszekedést kezdte. Vita esetén az oko

sabbik.
5. Sohase feküdjetek le haraggal, legalább némán szorítsátok meg egymás

kezét.
6. A szenvedés a lelki vagyongyűjtés ideje. Ne így imádkozzatok: Uram

add, hogy sose szenvedjek! Hanem így: Uram, segíts meg a szenvedésben!
7. Az igazi szeretet a térbeli távolsággal nő. Nincs szeretet áldozat és le

mondás nélkül.
8. Akkor ismered meg és értékeled atyádat és anyádat, ha magadnak is

lesznek gyermekeid.
9. Élni annyit tesz, mint optimistának lenni. Házasodni pedig annyit, mint

még nagyobb optimistának lenni.
10. A házasság iga, ha nem egyformán hordozzák, de szárny, ha egyformán

hordozzák, s van kiért, kikért.
11. Isten törvényei mindennél előbbre valók. A házasságban is.
12. Az asszony feje a férfi, a férfi feje Krisztus. E két mondat csak együtt

érvényes.
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A IHIASOINIIMIÁS*
írta SZARKA GEZA

A Papi Otthon gondnokának ajtaján a piros gomblámpa égett annak [eléül,
hogy most senkit sem fogad. Ennek ellenére erősen kopogott valaki az ajtón.
Moór gondnok kissé ingerülten szólt ki: "Nem lehet. Nem látja, kérem, hogy
a piros lámpa ég?!"

- Nagyon fontos ügyben szeretnék ...
A gondnok kedvetlenül nyitott ajtót. Hajóstiszti egyenruhába öltözött, jó

harmincas férfi lépett be. Markáns érdes-piros arcán mintha a távoli sós vizek
és csípős szelek űzenetét hozta volna.

- Bordy Miklós hajóstiszt vagyok.
A gondnok arca egyszerre fölengedett.

Örvendek. Isten hozta nálam. 0, hogy nem tudott jönni legalább négy
héttel előbb! Boldogult Káli esperes úr nagyon, nagyon várta önt. Persze nem
kapta meg a levelemet ...

- Csak most, hogy hazaérkeztem ahajónkkal Indiából. Tessék mondani,
hogyan történt a baleset?

- Hát kérem, ez valósággal tragédia. A boldogultat nagyon izgatta a freskó
a folyosón: Krisztus levétele a keresztről... Hogy az szerinte nem Dorfrneís
ter, mint ahogy el' van könyvelve. Valami jelzés van az egyik lator keresztjé
nek harántfáján. Ezt eddig D. M.-nek azonosították. Nos, a boldogult kétségbe
vonta ezt. Szerinte a jelzés F. M., tehát Franz Maulbertsch. De ezt alaposan
meg akarta vizsgálni, tetszik tudni nyugtalan, kereső ember volt... És kérem,
bejelentés nélkül fölmászott egy magas könyvtári lépcsőlétrán a képhez, meg
csúszott, és leesett... Combnyaktörés.

- Persze kórházba vitték.
- Természetesen. Hősiesen viselte fájdalmait ott is, itthon is, mikor félig

gyógyultan visszaszállították. De a lelki megrázkódtatás nagyobb volt, mint a •
testi baj. Isten ujjának tulajdonította az egészet... hívásnak a végső szám
adásra ... és ...

Elhallgatott.
- ... és?
A gondnok kissé elgondolkodott, aztán halkan - míntegy önigazolásul 

folytatta:
- Tetszrk tudni, én néha az Otthon lakóinak utolsó szavait... üzenetét föl

szoktam venni magnóra, hogy a hozzátartozókkal, ha jelentkeznek, közöljem a
végső üzenetet ... Ebben az esetben is így történt. A boldogult különösen sür
gette a magnó-fölvételt, mikor a kórházból visszahozták lényegi gyógyulás nél
kül. nyomorékként . " A végén tüdőgyulladás vitte el. Önt mint közeli rokonát
emlegette, és ezt hagyta önre ...

Egy csomagra mutatott.
- Azt hiszem, iratok vannak benne és talán takarékkönyv is. A magnó-te

kercsekre vonatkozólag külön megkért, hogy ismertessem a tartalmukat ...
- Elviszem magammal, és majd otthon ...

'Ez volt Szarka Géza utolsó novellája, melyet közlésre a Vigiliához beküldött. A követ
kező levelet mellékelte hozzá: "Egészségi állapotom miatt nem tudtam megbeszélni a szer
kesztőséggel a csatolt riovellám témáját, de a szépirodalomban talán nem is míridíg fon
tos ez. Ezért minden apr-ópos nélkül küldöm be csatoltan »A hasonmás« címü elbeszélé
sémet.

Tudom. a téma kényes, de az én megítélésem szerínt emberileg hiteles, irodalmilag
igaz, és ez az a hagymaszár, amelyen talán felkúszhatom az esetleges elkárhoz (tat) ás
szakadékából. Nem hiszem, hogy tárgyilagos katolikus (vagy nem katolikus) olvasó világ
nézeti szempontból (az emberiességet is beleértve) kírogásothamá. ovatossagböt mégis el
olvastattam két nagymüveltségü, prominens papi emberrel (egymástól függetlenül), egyik
sem talált kifogásolnivalót az egyház szempontjából sem. Irodalmi értékelésüket nem köz
Iörn, ez klzáró1a,g a szrekesztöség dolga a jelen esetben ..•

Baráti köszöntéssel: Szarka Géza"
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·' --- Nem kérem, mi ezt nem adjuk ki, ez a mi archívumunkban marad, kü
'önösen az olyan életvallomás, rnínt ez... Szigorúan bizalmas jelleggel kezel
jük ...

- Akkor megkérhetern gondnok atyát ...
A gondnok udvariasan meghajolt, és máris megindHotta a magnót. A ké

szülékben megszélalt Káli Béla esperes hangja:
- Életem utolsó napjait élem... Az Úr keresztje előtt estem le a jobb la

tor lábánál ... Én ezt jelképnek fogom föl. Szerétnék most, földi utam végén gyar
lóságaim, vétkeim és tévelygéseim után mindent őszintén elmondani, ahogy ese
ményekben gazdag életem lepergett.T'Nem szépítek semmit, de nem is torzítok.
Az én életem és pályám legyen mementó arra, hogy a bátor gátlástalanokat
gyakran kíséri a siker, a szerencse. de Szent Agoston mondása is igaz, hogy tud
niillik "a bűn büntetése maga a bűn".

Apám falusi kovácsmester volt. Micsoda kemény, küzdelmes élet ez! Reggel
négykor föl a dologidőben. rnert a gazdák akkor mennek a mezőre, és nemegy
szer patkolní kell vagy laposvasat élesíteni az ekébe. Én belekóstoltam a ko
vács-sorsba ís.. mert kamaszvirtusból vagy szükségből még a nagykalapáccsal is
rávertem. Anyám - Isten nyugtassa - mindenáron papot akart faragni belő

lem. "Nézd, fiam - mondta -, Baloghéknál is, Kövecséknél is, Németh Anti
éknál is van papfiú. Milyen büszkén mennek az anyák vasárnaponkint kispap
fiúkkal -a templomba! Aztán meg semmibe se kerül a tanításuk .. ."

- De én nem akarok pap lenni, édesanyám!
Akkor a mi plébánosunkkal hozakodott elő: hatvan hold príma föld a pap

tagen, aztán meg a párbér meg a többi. Ha végigmegy a falun, mindenki kezet
csókol neki ...

~ De nekem nem kell a hatvan hold meg a kézcsók l
- Miért?
- Csak! Nem akarom!
Többet nem szóltam, pedig meg kellett volna mondanom, hogy én családot

akarok és feleséget. Szégyelltem magamat. Hát még ha kimondtam volna szívem
titkos vágyát, hogy én színész akarok lenni, drámai hős, mint a Bodonyi, mert
a legjobb szavaló voltam az osztályban, és mindenkit tudtam utánozni.

- De mink nem tudunk ám tovább taníttatni - erősködött szívósan anyám.
- Apád reumája egyre erősebb, az öcséd pedig még kicsiny.

Én azonban megrnakacsoltam magamat; nem és nem! "Akkor mész a mű

helybe. Az üllő mellé, Az izzó vas mellé, A rúgós lovakpatáihoz. meg a sín
hajlításhoz l"

Nem engedtem. A hatodik osztály után beálltam a műhelybe, rávertem a
nagykalapáccsal. feltört a kezem, fojtogatott a műhelyszag meg a széngáz a fúj
tatókörül.

... Összel szeminarista lettem. Győzött az anyám. Nem színművész, hanem
koplaló-művész lettem, mert akkoriban a gazdag püspökök kiscselédei, a szemi
naristák a legtöbb szemináriumban igencsak gyatra kosztot ettek. Nem egy ka
pott tüdőbajt közülük, "Majd ha plébánosok lesztek, kárpótoljátok magatokat!"
Persze közben keresztül kell esni a káplán-sorson is. (Mi magunk között a káp
lánt tréfásan "esperesek egerének" hívtuk, mert félig-meddig ő is a nyomorgók
felekezetéhez tartozott.)

Én szerettem boldogult anyámat, mert élt-halt a családjáért. de azt, hogy
beleerőltetett a papságba, sohasem tudtam neki elfelejteni. Két szép emléket
azért kivittern a szemiriáriumból. Az egyik a spirituálisom volt. Igazi szerit em
her, aszkéta, ami azokban a liberális időkben nagy szó volt. Sose felejtsék el,
tisztelendő urak, Szent Agoston mondását - hangoztatta nemeg,yszer: - "Köny
nyebb a testet Ieígázni, mint ki elégíteni !"

Gyönyörűen tudott beszélni a coelibátusról is. A természetfölötti élet gyöké
réről, Jézusról, a Mintáról, az Örök Főpapról. Még most is a fülembe cseng,
amint fanatikus meggyőződéssel mondta, vagy inkább kiáltotta, és ismételgette:
"Caritas Christi urget nos! Caritas Christi urget nos! Krisztus szeretete sürget
bennünket! Vagy alter Christus legyen a pap, vagy pedig önző agglegény lesz
belőle!" Igaz, én is próbáltam magamra ölteni Krisztus papi vonásait, de tartó
san nem ment. Visszavedlettem a régi, megszekott bőrömbe. Mélyen a földben
gyökereztem, nem a foghatatlan égben, Néha meg is vetettem magamat ezért, de
aztán mínd erősebb lett bennem a fölmentő itélet: "Te az erőszak áldozata vagy.
Muszáj-pap. Nem pásztora, hanem harapós komondora leszel anyájadnak."
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Egyszer meggyóntam lelki gyötrelmeimet a spirinek. Szinte fölkiáltott örö
mében: "De hiszen akkor a kegyelem harcol magában, fiam! Akinek nincs küz
delme a lelkéért, annak a hite holt!" Ha őmellette élhettem volna továbbra is,
másként alakult volna az életem. Azt, hogy a fölszentelés előtt, amikor még el
vileg lehetett volna, nem vetettem le a reverendát, elsősorban az ő szuggesztív
hatásának köszönhetem.

A másik szép emlékem a szemináriumi életből kurzustársam, akit sétáló
partnernek rendelt 'mellém aspirituálisunk. Misztikára hajlamos perceimben 
mert ilyenek is akadtak - angyalnak képzeltem őt, mint amilyen Tóbiást kí
sérte vándorútján. Született jó ember, mintha nem is tudna vétkezni. Sokszor
úgy éreztem magamat mellette bűnös, esendő gondolataimmal és vágyaimmal,
mintha az ő erényeinek elrendelt ellentéte volnék. Oszintén megvallom. néha
le is néztem magamban előírásos, primitív jámborsága míatt. De most, hogy
visszagondolok arra az időre és későbbi példás papi életére, öreg 'fejjel, kifacsart
szívvel, azt gondolom magamban, talán ezekre mondta a galileai Mester: "Bol
dogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa". - De igazság ez?
Az egyik Tóbiás angyalának születik, a másik talán Absalonnak, a Gonosz cin
kosának?! Ez a mysterium iniquitatis - mondja az egyház. Akkor úgy éreztem,
hogy e mögé a fogalom mögé bújtatja tehetetlenségét azzal szemben, amit nem
tud megmagyarázni ...

Aztán kimentem az életbe tele tetterővel, ambícióval. Úgyis mondhatnám:
Idealizmussal. Tiszavárra kerültem, ebbe apolipként szétnyúló, behomót alföldi
városba. Persze Legényegylet meg Caritas. A szervezés papja lettem. A princípá
lisom jólelkű, de lusta ember volt, én csupa alkotókedv. Sikert sikerre halmoz
tam. Hiúságomnak hízelgett egy-egy elkapott megjegyzés:

- A legcsinosabb pap Tiszaváron.
- De kár, hogy pap! Szívesen hozzámennék feleségül.
Egyszer aztán fölkért szónoknak egy hazafias tömeggyűlésre. Tán tízezer

ember is szerongett a Fő-téren. A Teremtő hatalmas hanggal áldott meg. És még
valamivel: káposztafejeknek tudtam nézni a hallgatóságot, fölényesen tudtam ve
le játszani, hiszen - mint mondtam már - színész szerettem volna lenni. Tom
boló sikerem volt. Bár ne lett volna!

Nemsokára megjelent az Asszony. Szép volt és finom. Szóval az a tipikus
veszedelmes fajta. Úgy jött hozzám, mint egy .,fejedelemhez. "Magának szűk ez
a kis Macedónia, magának képviselőnek kell lennie, aztán följebb,... följebb
az országos nagylétrán." Kinevettem, és beleszerettem. A férj foglalkozása me
gyei iparfelügyelő volt, nagy korkülönbség, sokszor napokon át kiszálláson. Az
asszony a Nőegylet titkára; hivatalosan is sokszor találkoztunk.

Oszinte, nagy érzés volt. Akkor tudtam meg, hogy az Úristen egyik legna
gyobb ajándéka a szerelern. Az élet beteljesedése, mert a végtelent éli meg ben
ne az ember ...

Hogy ezek után a hatodik parancsról meg a házasságtörő asszonyról hogyan
prédikáltam? Az előbbit lehetőleg mellőztem, az utóbbit pedig ügyesen fölhasz
náltam a házasságtörés csűrő-csavaró mentegetésére... Az vessen rá követ, aki
közületek bűntelen!" - mondta Jézus. Senki sem merte megkövezni, és Jézus,
aki pedig bűntelen volt, megbocsátott neki. Igaz, hogy hozzátette: "Menj, de töb
bet ne vétkezzél!" Ezt azonban eltompítottam, vagy elhagytam. Persze a kon
szekrációval is nehézségeim támadtak. Már nem tudtam igaz hittel és meggyő

ződéssel mondani, hogy "vegyétek, és egyétek, mert ez az én testem ..." A szí
vemmel ugyan hinni akartam, de megvert. bűnös eszem már nem tudott benne
hinni. Számtalan méltatlan misém és áldozásom volt - bár a konszekráció a
hívek részére ekkor is érvényes volt, Istennek hála.

Aztán megszületett a fiam. A névleges apa nem mert, de nem is tudott volna
tiltakozni, mert első gyermeke születése után valami idegzavar következtében
beteg volt, és nem akarta a világ elé vinni férfiszégyenét. Inkább vállalta az
ál-apaságot ...

Furcsa élmény volt apának lenni ilyen körűlmények között. A tolvaj érez
het ilyesmit, amikor tudja, hogy a másik szobában a lakás ura alszik.

A mi plébániánk városi plébánia volt, a város volt a kegyúr, ami azt je
lenti, hogyavárosplébánost a tanács és a kisgyűlés választja. Az én öreg, jó
indulatú, kényelmes principálisom nyugdíjba készült.

Akkor a püspök berendelt magához az aulába.
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- Neked, fiam, nem szabad pályáznod a plébánosságra, Gondolhatod, miért.
Adok neked egy jobb plébániát száz ,kilométerre innét.

Megdermedtem. Szólní se tudtam. A püspök beleegyezésnek vette -hallgatá
sornat. Én eltávoztam, és pártom nyomására megpályáztam a plébániát. Nagy
többséggel választottak meg, annyira népszerű voltam. A püspök vétójogát em
legette, de aztán mégsem élt vele. Nem akart botrányt és rossz viszonyt a ta
náccsal. Nekem azonban meg kellett ígérnem. hogy szakítok az asszonnyal.
Oszintén meg is fogadtam, egy ideig álltam is fogadalmamat, de nem tudtam
teljesen megtartaní. csak diszkrétebb lettem.

Édesanyám vágya tehát teljesült. Egy nagy vidéki város első plébánosa let
tem, ez sokkal többet ért hatvan hold paptagnál .. , Beiktatásomon ott volt sze
gény, sírt a boldogságtól. Vagy. anyai szíve talán meglátta a fényes külsőségek

mögött az én vergődő, meghasonlott lelkemet? Fél év múlva követte jó apámat,
aki már évekkel azelőtt meghalt.

Engem elkapott a közszereplés szenvedélye. Belevetettem magam a politiká
ba. ünnepi vezércikkeket írtam a helyi lapba, országos ankéteken szónokoltam;
de ha most visszagondolok azokra az időkre, látom, mennyíre hamis vágányori
futott az életem. Mondjam, hogy bizonyos értelemben az egyház vonata is? Hi
szen éppen a legaktívabb. legnagyobb hatású papjai léptek a közszereplés po
rondjára ahelyett, hogy inkább a lelkek pasztorálásával, a szegények, a kizsák
mányoltak ügyével törődtek volna. Persze voltak kivételek is, csakhogy nem ele
gen. Én a többséghez tartoztam, a nyilvános szereplés színpadán ágáltarn. Saj
nos jóval többet a kelleténél. Szinte Krisztus lettem, bár azt is meg kell mon
danom, hogy őszinte, meggyőződéses aktora.

Képviselőnek is fölléptem. A párt, no meg a fiam anyja beszélt rá. A vá
lasztás előtt megjelent nálam Vince, az én hajdani szemináriumi kurzustársam.

- Nem szabad föllépned. Béla - mondta határozottan. - Ne kompromittáld
. a szerencsétlen keresztény pártot, amelynek a vezére maga' is erkölcsileg kifo

gásolható családi állapotban él. Rólad is sok mindent beszélnek, és félő, hogy a
mendemondának valóság az alapja.

Kicsit elszorult a torkom, de aztán egyházjogi féligazságok mőgé menekül
tem: hogy mi világi papok, ellentétben a szerzetesekkel, nem teszünk tisztasági
fogadalmat, mi csak a nősülésről, a családalapításról mondunk le.

Azt a szomorúságot, amit ezen a jámbor, fegyelmezett arcon láttam! Sokáig
egy szót sem szólt, s végül csak ennyit mondott:

- Te nem Istenben gondolkozol, Béla.
Igaza volt: én emberben gondolkoztam.
Megválasztottak képviselőnek. Nagy ünneplés, nagy cécó. De a siker örömé

be egy kis üröm is vegyült. Fiam, noha név szerint Bordy volt, kezdett félelme
tesen hasonlítani hozzám. Húsz lépésről látni lehetett, hogy az én arcomat hor
dozza. És ezt ő is tudta. Gondoskodott róla az emberek szája, meg a saját tük
re is ...

Ezt az árulkodó arcot, ha bensőmben volt is valami férfi öröm, Isten csa
pásának tekintettem. Akadálynak. Eltüntetni ezt a gyereket a nyilvánosság
elől! ... Uram, Istenem, de egyszerű vagy sokszor mondanivalódban! Szinte gics
csesen egyszerű. Káli Béla megszegte coelibátusi fogadalmat, betört egy holt
életű családba az élet jogán, hát büntessék meg a bűnével: vegye föl a fia haj
szálnyira az ő arcát!

Próbáltam jó messzire eltávolítani, persze özvegy anyja beleegyezésével. A
soproni erdészeti egyetemre küldtem, de csak adósságot csinált, nem tanult, és
én fizethettem nyakló nélkül, csakhogyeldugjam a tiszai nyilvánosság elől a
hasonmásomat. Félelmetes gyerek: mintha minden potenciális gyarlóság, ami
bennem lappang, nála kitört volna, kihívóan és gátlástlanul. Isten bocsássa meg,
de nem tudtam szeretni ezt a szerencsétlen fiút.

Ráadásul, sajnos, a politikában is csalódtam. Túl naiv és hiszékeny voltam.
Azt képzeltem, hogy én majd attöröm a vasfalakat. amiket a szociális reformok
elé állítanak. Mert minden emberi gyarlóságom mellett is szívemben mindig a
szegény emberek pártján álltam. A kovács fia majd megmutatja a sok szájke
reszténynek és igazgatósági tagságokkal lekenyerezett politikusoknak! Pontokba
szedtem a legsürgetőbb szociális tennivalókat, köztük is a legfontosabbnak a
radikális földreformot tartottam. Felsz6lalásom nagy vihart kavart a pártban is,
a parlamentben is, és utána az egyik pártvezér diszkréten félrehívott és megkér-
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dezte tőlem, hogy sokba kerül-e a fjam taníttatása. Bizalmasan azt is közölte ve
lem, de igazán csak jóakaratból, hogy értesülései szerínt egy baloldali bulvárlap
leleplezésre készül ellenem, hacsak ...

Ekkor történt a rettenetes tragédia: a fiam öngyilkosságot követett el.
A magnó megállt. A hajós mereven nézett maga elé. Csak nagysokára sóhaj

tott föl: - Vajon mit vallhat még ezután?
- Az első pillanatban, megvallom. megkönnyebbültem, de aztán föllobbant

bennem az apai érzés. Hátha én is oka vagyok a fiam tragédiájának? Hátha a
sok hányódás, az előlem való kényszerű menekülés túlterhelte idegrendszerét?
Ketten egy arccal a tilalmas világban túl sokan voltunk, menjen el hát a gyen
gébb! .. , Még szerencse, hogy egy súlyos influenzával leplezni tudtam a világ
előtt belső összeomlásomat ... Negyven fokos lázzal vivódtam napokon át, föl
vettem a végső szentségeket, de az edzett kovácsvér kiállta a nagy próbát, és
végül talpra álltam.

Akkor megjelent nálam a fiam. Az ő szervezete is kibírta a tíz adag altatót.
Az első percben úgy néztem rá, mint egy hazajáró lélekre; de aztán melegség
öntötte el a szívemet. Kitártam a karomat, és hosszú évek óta először magam
hoz öleltem.

Mikor végleg elment tőlem, sokáig magamba roskadva gondolkodtam. Leper
gett egész életem lelki szemeim előtt, sikereim, kudarcaim, botlásaim, vezeklé
seim ; kettős életem; a jóság és a tisztaság utáni vágyam föllángolásaí, hogy
szakítok az álarcos élettel, letépem arcomról az álarcot; de nem sikerült: raj
tam ragadt, torzan, összenőve az igazi arcomrnal. Lesújtva feküdtem a pamla
gon, hiszen már javában lábadoztam. És ennek a kavargásnak majd minden
mozzanatában éreztem, láttam, hogy mögöttem ül az atra cura, az én döbbenetes
hasonmásom: szegény, meghajszolt fiam. És akkor, mint sauli fény, hirtelen vil
lant át az agyanom : hátha azért kapta az én arcomat, hogy örök mementó le
gyen számomra. Nekem Krisztus hasonmásának kellett volna lennem, de nem
lettem az: utamba állította hát Isten az én saját hasonmásomat figyelmeztető

nek. És én küzdelmeimben, tusakodásaimban, bűneimben és jótetteimben öntu
datlanul is megértettem ezt a féltő, könyörtelen figyelmeztetést: és azóta az Ég
küldöttét látom az én szerencsétlen, mellózött gyermekemben. Édes fiam, bocsáss
meg nekem!

A magnót nem indították meg többé. Nem is volt rá szükség ; már csak
néhány könyörgő szó és fohász volt a szalagon.

CSANÁD BÉLA VERSEI

Iíárho~at

Kiáltások
a t'isszhangtalan éjszakában
Akik sohasem találkoznak
Ez a legborzalmasabb
a külön élő éjszakák hidegje
Hangok
a csönd kifosztó keretében
Képek
a ~emmi falára akasztva
Hívások
a,z értelem villámfényébe fagyva
Hazátlanság
nem létező otthonok igézetében
Félelem
a halál vigasza nélkül

Veroniha kendője

Nem akartam én mást,
csak letörölni
az izzadt, véres arcot.
De kell-e vigasztalás
végtelen szenvedésben?
Mit ér a gyönge kéz
halálba roskadónak?

Nem tudtam tenni többet.
Azóta hordom arcát,
s felmutatom a világnak:
Nézzétek,
ez az ő arca!
Ez az én arcom!
Ez mindnyájunk arca!



Maximilian Kolbe
A kivégzőosztag állandóan
arcunkba néz
irigy sajnálat gömbölyödik
a hóhér szája körül
s bár a géppisztoly
könyörtelenül személytelen
ő a halálkamrát választja

koponyánkra zuhan az ég
míg csukott szemmel
figyeljük a számolást
"egy, kettő, három ... tiz •. ."
'l."aIaki kilép a sorból
látni kellene oda kellene nézni
nem én vagyok-e az

nem én maradtam-e ott tizediknek
míg a többi finoman visszalépett
fel kellene nézni
ólom ég nyomul
a szem mögötti üregekbe

valaki mégis felnyitja szemét
helyettem is helyetted is
"Jawohl!" hangzik a kurta válasz
csak ki ne nyissam a szemem
csak ne halljak semmit
hátha én állok ott a napon
egyedül a forró égen
egyedül
a halál fénylő zuhatagában

A ~ 8 i ,8 i
PROKOP PÉTERNEK

Láttam Francesco Bernardone koldusruháját,
a rozsdaszúrkét, a foltosat,
olyan volt, mint a város falai messziről.

Ma is ott látom őt az umbriai tájban
bandukolni farkasok és virágok
társaságában Gubbio felé,
hisz éppúgy ragyog a napfény
a reggeli háztetőkön,

mint akkor,
midőn a sebele helyét égette testébe
a Megfeszített,
hogy hordozza Assisi~ bűneit

és Perugia biineit a XX. században is,
a világ bűneit.

tnert ő mindent magára vállalt,
derűs szívvel és engedelmesen.

. Arcán játszik a szenvedés
lángja örökké,
mint az umbriai fákon
a szenvedélyes kék ég ellenállhatatla,n ragyogás l

Mindennapunk fogyhatatlan reménye lett
a megdicsőült stigmák újulása,
mert mindenütt velünk jön a fájdalom,
de az öröm sugárzik szemünkből

és virágok köszöntik lépteinket.

Kő

BORSOS MIKLOSNAK

Ha százszor mondod is, Mit ér a vallomás,
de egyszer 'sem teszed, ha játék s forma csak?
mit érnek a szavak Ezer álarc mögött
az egy lényeg helyett? csak egy lehetsz magad.

Mit ér a kín, a túz,
ha látomás csupán?
Megőriz, elveszít
a kőbe írt magány.
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EMLÉKEZÉSEK

írta SZILI LEONTIN

Tudom, sokan sajnálnak rossz egészségemtől rám kényszerített szebafogsá
gemért. Mondanom sem kell, hogy mennyire nélkülezöm a természet távlatait,
míndazt, amit csak a négy fallal körülhatárolt ember értékelhet teljes egészében
a szabad természet adta gazdagság pazar világában; ámbár - ahogyan már
elmondottam - a képzelet is képes végtelenné tágítani falaktól zárt bőrtönö

met, s e kivételes órákon még a valóságnál is elevenebb érzékelésével ajándékoz
meg: újraélhetni múltam már-már feledésbe süllyedő élményeit. Ezeknek a ré
gi, de váratlan feltámadásukban új találkozásoknak és búcsúknak valódi pillan
gólétünknél is rövidebb élettartama még felelősségteljesebb súlyt és értelmet nyer
az élet alkonyán. Csakis tiszta és igaz szembenézéssel idézhetem meg sokak szá
mára holt, de általam élőnek érzett barátaim és ismerős kortársaim hangját és
tekintetét. Sajnálatos, hogy többnyire az élettől búcsúzva érünk meg valójában
az életre, s arra is, hogy minden részrehajlástól mentesen beszéljünk az embe
rekről, egy pillanatra sem felejtve el Saint-Exupéry meghatározását: Amit lá
tok, az csak a kéreg, ami a Iegfontosabb, az láthatatlan.

Nemrégiben - egy csöndes alkonyórán - átszálltam képzeletem lepkeszár
nyán a Szigetország Westminster katedralisának híres Poets' Cornerébe. Most
is messzí útra készülök; nem annyira térbeli, inkább időbeli messzeségbe, Sze
retnék bevilágítani saját Poets' Cornerem számomra élő lakóival fennállott kap
csolataimnak egyik-másik jelenetébe.

Nem voltak emberi gyöngeségektől mentesek. Tudok hibáikról, sőt búneik
ről is: emberek voltak, de esetleges gyarlóságaik ellenére sem akármilyen em
berek. Egyéniségek. Legtöbbjük tekintetéből felém ragyogott a kivételes szellem
vagy lélek, sőt mindkettő nagyszerűsége, benső tartásuk meghajlásra, megalku
vásra képtelen egyenes gerince, de ugyanakkor a másik embert megértő és meg
segíteni kész jóság félreérthetetlen sugárzása. Voltak közöttük. akiknek az okos
sága, tehetsége, a tudása ejtett bámulatba, másoknál példaadó következetessé
gük, eszméik tisztaságában megőrzött hitük, de volt akihez jobb sorsra érde
mes, elsikkadt élete felett érzett szánalmam segíteni akarása hajtott, felébresz
teni benne azt az embert, akiben én még míndíg rendületlenül hittem (és sok
esetben nem is ok nélkül). Titkaik birtokában sorolhatnám még hosszan, mí
féle kategóríákba oszthatnám őket - példaképeket és ellenpéldaképeket - bár
egyiket sem hasonlíthatom össze egy másikkal, mert egyéniségek lévén, mind
másfélék voltak. Csupán egyben közösek: így vagy úgy, de mindenkinek volt
valami köze személyíségem kialakulásában, sok esetben hosszú évek bensőséges

kapcsolata, de nem is egyszer egy szorosabb barátság előzményei nélkül is mély
nyomot hagyó találkozás embert formáló erejével.

Ha már túl sok szornorúság nehezíti a lelkünket, s ezt még magunknak sem
akarjuk bevallani, többnyire visszatérünk gyermekségünk kertjébe, elfelejtett
réges-régi fájdalmainkhoz, s igyekszünk elhitetni önmagunkkal is, hogy még
mindig ezek a régi sérülések sajognak. Öregségünk legbiztosabb menedéke a
gyermekkor, mert most már nem csupán szorongó gyötrelmeit kívánjuk felidéz
ni: az idő múlása úgy hozza ki, érleli eleven tündökléssé a színeít, mint Mun
kácsy nevezetes alapja, a bitumen; az évtizedek folyamán a festék is tovább
él. dolgozik, egyre módosul. Rögzíteni semmit sem tudunk az élet állandóan
változó mozgásában ; távolabbról kell néznünk az embert, mert a közelség 
az érzelem - néha torzít, vagy éppenséggel túl szépet rajzol. Idő kell hozzá,
míg az emlékezet is a helyére tesz mindent. ~

Régi elfogultságaimat is letompította már az idő múlása, bár gyermekkorom
újraélésének kurta lepkelétében most is elsősorban Apám szelíd szeme, gon
doktól barázdált homloka, türelmetlennek sohasem hallott hangja adja számom
ra a valóság legteljesebb Illúzióját. De nem egyedül lép szobámba; Anyám kezét
fogja. Ot is egészen másként látom már, mint egykori heves türelmetlenségeim
ben. Ezekről a dolgokról sose írtam. Nem magam miatt, dé féltem, hátha vád-
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iratnak tűnne anyám ellenében. Most már ezt a lelkemben oly sokáig rágódott
kérdést is eldöntöttem : tudom, hogy családunk széthullásáért nem őt terheli a
felelősség. Lelkern erkölcsi törvényszékének nem őt kell elmarasztalnia; a bűnös

verdiktet sokkal inkább korára és főként csupán hallásból ismert "self made
man" nagyapám fejére kell kimondanom.

Nagyapám Jókai tollára méltó regényalak lehetett, daliás termetével, dús
hajzattal körített markáns férfiszépségében. Szédületes pályafutását nagyanyám
huga (Vilma néném, akínél sivár árvaságomban meghúzhattam magamat) be
szélte el; miként tornászta fel magát vándor bádogos-inasból gazdag gyártulaj
donossá. Azután a hatalom és jómód magas polcáról megmámorosodott szílajság
gal ugrott fejest a nagy élet nyújtotta kalandokba. Az asszonyok szerették, de
Fortuna asszony csalárd szerető; utolsó, legmerészebb vállalkozását úgynevezett
"pönáléval" kötötte, s egy váratlan katasztrófálls áradás helyrehozhatatlan ká
rokat okozott a már vége felé tartó munkálatokban. Nagyapám úgy képzelte,
vége mindennek, s a túlhabzsolt teljesülések csömörétől elveszítve már régi ru
galmasságát, gyáván futamodott meg az ifjúságában oly diadalmasan meghódí
tott, de most ismét a régi szegénységbe visszakanyarodó élet elől, Elsárgult
századvégi újságokban olvashattam izgalmasan tálalt öngyílkosságáról ; ezzel mar
talékául engedve át egyetlen agyondédelgetett leányát - anyámat - annak az
életnek, amely ellen semmiféle védőoltásban sem részesítette, sőt mindent el
követett, hogy elvakult szeretetében életképtelenné tegye. Megadott neki mín
dent: divatos szalonokban rendelte a ruháit, drága mesterektől vett nyelvórákat,
művészi fokon tanult meg zongorázní s hetente háromszor képezhétte bársonyos
tónusú szép mezzoszopránját Maleczky Jozefa asszonynál. Dekoratív megjele
nése, muzikalitásaés remek színészí adottságai - míndig más szfnű és hangu
latú lelki alkata - szinte predesztinálták az énekesnői pályára, de bádogos-inas
ból nagygyárossá lett édesapja lenézte a "komédiásokat". Am azt sem engedte
meg, hogy gőgös akarata előtt míndíg meghajló nagyanyám a családi életre
nevelje. "Az én lányomnak sohasem lesz arra szüksége, hogy főzőkanalat vagy
varrótűt fogjon a kezébe. Csevegjen és olvasson folyékonyan franciául meg né
metül, zongorázzon-énekeljen a saját kedvére,.és legyen olyan szép, amilyen
te sohasem voltál!" Hát bizony később ugyancsak nagy szükségünk lett volna,
hogy főzőkanálhoz nyúljon; mí gyerekek alaposan megsfnylettük szerencsétlen
véget ért nagyapánk esztelen nagyzási hóbortját. Sajnos Apám nagyműveltségű,

korai özvegységre jutott édesapját sem ismerhettem, egy fénykép alapján festette
meg portréját Karinthy Frigyes testvére, aki két nővéremet tanította festeni. A
festmény elpusztult, de fényképét megkaptam Apám nővérétől: tiszteletre méltó
és szép öregúr, dús fehér üstökkel, nemesen metszett vonásokkal a nyílt tekin
tetű, szelíd arcon. A kép mellett Apám két hozzá írott levelét őrzöm; melegít
az őszintén tiszteletteljes szeretet és hála, amelynek hangján számol be neki
a párizsi világkiállításról.

Visszatérve nagyapám portréjára : Karinthy Elzének is jut hely az emlékeirn
ben. Az időben messze jártam még az iskolás kortól. Sűrűn váltakoztak nálunk
a különbözö Friiuleinek és Mademoisellek, csak a még apám nővérét is zon
gorára oktatott, egyre összébb zsugorodó Zapf néni tartott ki hűségesen mellet
tünk. Apám homlokát egyre több gond tette mind sötétebbé, mi pedig a külön
féle kisasszonyok árnyékában oly magunkra hagyatkozva növekedtünk, mint a
szabad rét vadvirágai a gyomok és dudvák rengetegében. Karinthy Elze művé

szl törekvései elébe leküzdhetetlen akadályokat gördített a szakadatlan kenyér
küzdelem, . de nyílt őszinteségének soha senki és semmi nem szabhatott korlátot.
Látszólag hideg, sőt zárkózott, míndenfajta csúszás-mászáara képtelen természete
volt, de engem gyakran kapott az ölébe; iürelemmel hallgatta meg a versikéi
met, amelyeket úgy szedtem fel innen-onnan, mint a kis csirkék az udvaron fél
reszórt magvakat. A versikékhez különféle ábrákat is raizolgattam, s: e fantasz
tikus "illusztrációk" kedves mosolyt csaltak vértelen ajkára. Egy alkalommal 
nővéreim rajzórájának épp vége szakadt - sétából tértem haza, s ő szokása sze
rint az ölébe kapott. :Én egy hatalmasat trüsszentettem, azután még egyet, mire
ő megtapogatta az arcomat, majd kezébe fogva a csuklórnat, a pulzusomat fi
gyelte, s közben azt is észrevette, hogy vásott clpőcském talpából sáros lucsok
csurdogál. Hirtelen elhatározással benyitott anyámhoz. aki éppen zongorázott.
Nem tudom, mít mondhatott, mert halkan beszélt, de lehetséges, hogy elragad
ta a féltés, mert tudom, hogy szeretett. Anyám hideg visszautasítását már tisz-
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tán hallottam, mert felemelte a hangját: "Legyen nyugodt, a kicsit ágyba dug
juk, de az ön feladata kedves Elze kisasszony az, hogy rajzórát adjon a két na
gyobb lányomnak." Am Elze kisasszony nem adott több órát nekik, ellenben
"kerekperec" jelentette ki anyámnak, hogy két nővéremnek sok mindenhez lehet
tehetsége, de rajzolni márís jobban tud a kicsi, s így semmi értelmét sem látja,
hogy céltalanul apassza szüleím pénztárcáját. Jó volna azonban, ha az épp so
ron levő "kisasszony" több gondot fordítana a kicsi cipellőjének talpára, mert
akkor talán elkerülhette volna ezt a lázas meghülést,

Nagy bánatomra soha többet nem jött hozzánk. Pár évvel később véletlenül
találkoztam vele a Rákóczi úton; a nyakába röpültem. ő pedig meghazudtolva
hidegnek mondott lényét, összevissza csókolt.

Hamarosan búcsút mondtunk a lakásnak is, ahol mindez történt. örökösen
hurcolkodtunk. Thomas Mann szerint egy új lakás a külső élet gyökeres átala
kítása, kiküszöbölése minden ódon és fölösleges dolgoknak, elmúlt évek csöke
vényeinek. Talán szüleim is így gondolták. Ha visszaidézem sűrűn váltakozó la
kásainkat, tudom, hogy mindenik egy-egy jóvátehetetlen fejezetét jelenti süllye
dő családi életünknek. Mindenikkel egy-egy olyan korszak tűnt el visszavonha
tatlanul, amelyiknek egyik-másik hangulati árnyalata mintha visszacsendült vol
na még olykor, de csak pillanatokra s még a réginél is fájdalmasabb hangnem
ben. Hová lettek már az egykori Frűuleíriek és MademoiseUek? Többször feküd
tünk le éhesen, mint jóllakottan, senki sem törődött velünk.

Az egyre konokabb összecsapások és civódások vészes feszültségeiben lelkünk
rnélyén már gyógyíthatatlan sérüléseket szenvedett gyermekségünktől búcsúzó éle
tünk. Kedélyünkre sötét végzetként nehezedett szemérmes "úri nyomorúságunk"
s az egyre mélyebb redők apánk szemlátomást öregedő arcán. Alig túl az ötve
nen végzett vele egy váratlan agyvérzés; nem érszűkület, hanem a kibírhatat
lan gondok és izgalmak következtében. 0, mennyi gondolatot rebbent fel ben
nem ez az idő előtti, tragikus vég! Azonban nem akarom kiteregetní mindazt,
amiről ő soha senkinek sem kívánt beszélni. Annyi bizonyos, hogy Apám a ma
ga médján költő volt; költő a hegedűjén. de még sokkal inkább a zongoráián,
amelynek vallva ...:. a nap verejtéke és szüntelen hajótörései után - csalódásait
is át tudta színezni szívárványos csodákká.

Halála után nehezen ocsúdtunk fel. Minden cél és értelem nélkül, fejvesz
tetten topogtunk Valamelyik Lajos-korabeli cicomás szalonunk ütött-kopott há
romlábú asztalkái és foszladozó brokátú kanapél között. Makart csokraival, dél
szakot hazudó pálmáival és kacér porcelándámáíval olyan volt ez a hamis ara
nyozású idejétmúlt világ, mínt saját illedelmes mosolyunk máza, amely mögött
ott tombolt lefojtott életvágyunk, sok ingerült elégedetlenségünk és titkos meg
alázottságunk, Sután félszeg helyzet volt kifelé kék matrózkabátos úrígyereknek,
belülről meg proletárnál is proletárabb, anyátlan-apátlan árvánál is elhagyot
tabbnak és míndig éhesnek - ó, mennyire éhesnek lenni.

Fiatalságunk rugalmassága is nehezen bírkózott meg reménytelen nincstelen
ségünkkel ; miként bírta volna hát csíllogásra elkényeztetett, szerencsétlen
anyám? Idegbaja egyre jobban elhatalmasodott, pedig még harminc évesnek sem
látszott, bőre megőrizte fiatalos hamvát, alakja lányos nyúlánkságát, csak fino
man formált szép keze reszketett szánalomra méltóan, ahányszor csak becsoma
golt apám könyvei közül jó párat. Én vittem el azokat a körúti öreg antikvá
riumoshoz, aki gyakran érdeklődött - míndig tapintatosan - az életemről, és
megvásároltá tőlem Uhland, Lenau, Lessing, Gríllparzer és egyéb divatjamúlt
nagyság gótbetűs műveit is, amelyek még évek múltán is ott hevertek érintet
lenül a felső polcon, ahová a vétel után helyezte. A fehér szakállas, erősen rö
vidlátó, görnyedt kisöreg is bennem él még - valamelyik sarokban-, hisz
csakis megértő együttérzésből adott pénzt olyan könyvekért, amelyek akkoriban
a kutyának sem kellettek.

Mielőtt még Vilma nagynéném magához vett, sok minden változás történt a
családban. Fiatalabb nővérem szinte még gyermekfejjel menekült egy vidéki há"
zasságba. Idősebb nővéremet Apám testvére behozta egy belvárosi pénzintézetbe,
nagy nehezen leérettségizett bátyámat pedig a Magyar Folyam- és Tengerhajózási
'l'ársasághoz. Egészen előlről kellett kezdenie: vödrökből mosta-locsolgatta az AI
dunát járó Kékes gőzös fedélzetét, azzal vígasztalzatva magát, hogy előbb-utóbb

majd csak feljebb léphet a létrán. De még mielőbb feljebb léphetett volna, le
kaszálta szegényt az akkoriban arató spanyol influenza.
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A testvérek között mí szerettük egymást .a legjobban, s mégis, egy fiatal
gzívet nem nyomhat meg sokáig a reménytelenség és a bánat. Az új tavasz oly
kor el-elfeledtette már gyász-karmolta sebeimet, összeforrasztotta lassan, akár az _
ifjú nyárfák 'törzsének sérüléseít, Önző fiatalságomban olyasféleképpen áltatgat
tam magam, míntha Arpádka nem halt volna meg, csak ismét messzire hajózott,
s valahol- ismeretlen helyen - vödrökből még mindig a Kékes fedéizetét locsol
gatja, hogy másodkapitánnyá lépjen elő. Nem akartam szembenézni a valóság
gal, hogy szegény már régen előlépett, jó magasra, valahová a csillagokon is
túlra, a tejút fátylas homályába, vagy még messzebbre. Nem mertem kutatni,
hogy merre és hová?

Minderről azért szóltam ennyit, hogy érthetővé tegyem, mít jelentett szá
momra - élet előli meneküléseimben - a zene és az irodalom. Tudom, nem
én vagyok az egyetlen, aki gyermekkorában az állandóság biztonságos érzése
helyett folytonos földrengésben élt. De amíg különféle vészes hullámzások és
kétségek elől Apámhoz fordulhattam, aki mindig felnőttet megillető választ adott
kérdéseimre, feleletei a legtöbb esetben kielégítették tudásvágyamat. Egy gyer
meknél legtöbbször még a szülő sem veszi észre, ami az élet felszínes mozgásaí
mögött karakterének tulajdonképpeni lényege. Apám mínden űzöttsége ellenére
is sokat sejtett meg benső énem fejlődéséből, talán ezért erőszakolt magára mln
dig ~ legnehezebb napjaiban is - kellő türelmet irodalmi és zenei hallásom
fejlesztéséhez. Mohó szomjúsággal ittam a zenét és a betűket, de sohasem válo
gatás nélkül. Kamarazene-estéiknek véget vetett ugyan az anyagi ziláltság és
sok civódás, de a szonátázásban még sokáig egyek voltak, s oly jó volt kettőjü

ket hallgatni! Aztán ezt is abbahagyták, anyám kikötött az operáknál - áriáit
önmaga kísérte zongorán -, Apámtól legtöbbször kedves romantikusait hallot
tam: Chopint, Schubertet, Schumannt és Lisztet, de gyakran játszott Mozartot,
Bachot, Beethovent és Brahmsot is. Amíg futotta, gyakran vittek el magukkal
az Operába és hangversenyekre, de később már boldog voltam, ha elsőbbséget

kaptam a Teleionhírmondó egyik kagylójának birtoklására. Persze nem érthet
tem meg családunk összes válságát, de tudtam, éreztem, hogy egyre sötétebb
fellegek tornyosodnak felettünk, s bizony eléggé szomorú gyerek voltam, aki
öntudatlanul is megsejdítettern sok mindent, ami a szüleimnek külön-külön fájt.
Tán ezért volt oly megváltó érzés megszépülní a zenében, amely valami meg
értő csodálatos nyelven oldotta fel szorongásaímat és híányérzéseímet, mintha
csak magam panaszoltam volna el titkos gyötrelmeimet és reményeimet. Apám
indított el a komoly zene szeretetének útján, s halála után sem tévesztettek meg
divatos szólamok. Ha valaki Chopin zenéjét nőiesnek nevezte, nekem emlékeznem
kellett az ő véleményére: "Chopin: asszonymuzsika!? Jegyezd meg magadnak,
hogy zenéje a legfájdalmasabb, legátfogóbb férfibánat,- sőt, egy nemzet egye
temes búja és gyásza." Már kamaszlány koromban megmosolyogtam. ha valaki
a mozarti muzsika csipkeszerű bájáról beszélt, bár az igazi Mozart megértése
csak Bruno Walter varázspálcája nyomán nyílt meg előttem szinte kinyílatkoz
tatásszerűen, Már akkor - fiatalságomhoz képest eléggé éretten - megértettem
a g-moll szímtónía tragikus magányba forduló fájdalmát, vagy az ugyancsak
g-moll ötös vonagló fájdalmű harcát a végzet ellen. S az operairodalom csúcsá
nak mar akkor is a Don Juan-t tartottam. Apámtól tudtam, hogy Mozart démo
ni - donjuaní - hangneme a d-moll, ugyanekkor ez Beethovennél a tragikus
pátoszé, és az ő F-dúr hangneme - ezt is tőle kaptam - még most is az al
konyi hangulatot jelenti számomra.

Hosszú listát állíthatnék össze Apámtól kapott szellemi örökségeímről; korai
érdeklődésemet zene és irodalom iránt elsősorban neki köszönhetem. És amit ó
a klasszikus magyar és német irodalom terén elkezdett, folytatta a magyar iro
dalomban és a francia irodalom megismerésében egy oly kiváló tanár, aki írói
minőségében is a legjelesebbek közé számított. Molíere, Daudet, Balzac és a
többi, általam akkor még ismeretlen nagy franciák műveíről tőle hallottam elő

ször, s bár ez nem tartozott szorosan a tananyagunkhoz. új ablakot nyitott szá
munkra a vllágirodalomba.

(Folytatása követ1~ezik'
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CSATAI VARCA LÁSZLO VERSEI

Háború után

nincs ereje hogy megtartsa
eltört csillagfa-agancsa

elfeledte hogy ő szarvas
már csak asszony nem hatalmas

,7'

\ I~)
\~

Till Aran: Hitünk szent titka

aki éhes volt
ehet
világ piacán .
halomba hányva
anyácska-fák
csonthéjas
gyümölcse
őz- és szarvasfiak
gyönge teste
vegyétek
és egyétek

letörülve a csillagok
a források derítik
magukat
a föld szívéig
csorgott a vér
megvolt a vadászat
megvolt a szüret
törött aganccsal
futnak a szarvasok
ólomrüggyel
szemezve a fák

megfeszült a reszkető ín
kifaragott oszlopfőin

EIlet-tartó
8!1Sarvas-ass!lSony

nincsen mása két sovány kar
éghez könyörgő imákkal

hogy fiára ne szakadjon
mélyre nyomódott a vadnyom

rég nem az ki a gyerekkor
kék egét tartotta egykor

.If kor ürü gyén

ha matuzsálemi korba is lépnénk
s szakállunkat száz évekig
gerebeneztük volna is fekete tarlón
megtiltanánk hogyeiMIják idegen kezek
s ki vonhatná kétségbe akkor is
fiatalnak lenni jogunkat
arcunkat önként megmutatjuk
Himalá,ja-teknőtvájt szívünkben
mozdulnak tenger hegyek

közelednek sürgető bálnás cetek
utunk vérvető sugaras virágzás
ismerős partokra hágunk
szemeink kupoláját felemeljük
homlokainkon egymásba dőlne7,; a keresztek
nyelvünk parazsába kap a szél

SZAVAINK MOSTANTÚL VALÚK

prófétaságunk ideje elközelgett

489



.If megértésről

Van egy barátom, aki nem mondja,
hogy "ne ítéljetek!", egyszeruen nem
ítéL Nem tüntet a nagylelkűségévei.

hanem a háttérbe húzódik, s tért
nyit a barátainak. Tartózkodó, csön
des és szűkszavú, Egyenesen áll, s
nem az ajkán, inkább a várakozásá
ban van valami mosolygó. Míg má
sok úgy hangsúlyozzák önállóságu
kat, hogy partnerükkel szembesze
gülnekvagy belekaszá1nak a szavá
ba, a barátom hallgatja a beszélőt, s
úgy tetszik, egyetért vele, Egyszer
egyszer bólint, "igen"-t mond, föl
emel egy könyvet, teát tölt, koccinIt
a borospoharával, visszadűl a széké
ben, s megszólal : "Hát, nem tu
dom". Úgy tetszik, mégsem ért
egyet.

Magatartása akkor okoz igazi meg
lepetést, amikor misézík, a szószék
re lép, előad. Monoton hangja és
mozdulatai mögött áhítat rejlik. Lo
gikája mutatja, hogy elszánt a jóra.
Emberismerete mély, mert odaadó
vá teszi őt, és indulatossá. Tud, és
szelíd, ezért fölméri és összefoglalja
az egymásnak látszólag ellentmondó
eszméket és műveket. Töprengései
ből kifigyel, így önálló; nem nagy
hangú kijelentéseiben. Hogy van ez?
,Egyetért tehát, vagy nem ért egyet?
Később jöttem rá, hogy sem erre,
sem arra nem törekszik: megérteni
akar.

Mint a sakkban a nagymester,
mielőtt győzne, magában már leját
szotta a partit, akár abba is hagy
hatná; nem? tppen nem: a megér
tő biztos győztes, ez igaz, de akit
csak a győzélem izgat, s nem a já
ték, az nem ért meg! A megértő

nem köti ki, hová megy, s hová nem
megy; nem válogat a helyek között,
mert szabad; amire nemet mond, az
számára - erkölcsileg - nem léte
zik, nincs, oda tehát kár is mennie.
Nem helyek és emberek szerint ala-
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kul, beszél, ölt színeket és stíluso
kat, választ szellemi vonzalmakat.
Már régen választott: szeret. A leg
izgatóbb taktikája az, hogy taktí
kátlan. Ep és alapvető ösztönösség
gel tájékozódik mindig a jó felé.

Néha félreértjük a dolgot, s az
igazságot szembesítjük a megértés
sel, rnintha az a törvény volna, ez
meg a szeretet. Lehet, hogy lelki
szellemi kezdeteinkben ezek még
két, vagy négy dolgot jelentettek, de
akkor is elvorrtan, mintegy az em
beren kívül, lajstromozva. Az éle
tünk - melybe vértől maszatosan
érkezünk, s úgy is távozunk belőle

- az életünk mindenekelőtt szer,e
tetért kiált, s azután igazságért. Ko
rán fölfogjuk így, hogy az igazságot
lehet - jegesen - tudni is, de való
ban fölismerve csak szeretni lehet.
Az igazság nem fémkorona, hanem
az ember feszes-hajlékony bőröve.

Nélküle szétesik, tőle meg szorító
fájdalmai vannak. A szerétett igaz
ság nem távolíthat el az emberek
től, csak a tudott vagy a képviselt
igazság. De az igazságot nem kép
viselni kell, hanem átélni; az előbbi

kiül az emberre, az utóbbiban el
merül az ember. Legyinteni az igaz
ságra és megérteni az embert annyi,
mint lyukas tenyérrel fölfogni hulló
madarat. Humanizmusunkat fölsza
badítani az igazság alól? Ha ember
ségünk a vitorla, az igazság a tőke

súlyunk ; nem hogy összefüggnek 
egymásba játszanak erővonalaik,

mint a test ideg- s izomszálai.

A megértés tartózkodó. Talán hű

vös, steril, nem avatkozik a dolgok
ba? Részvétlen?.. A tartózkodó ha
tározottan - ha kell, bátran - tisz
h~li a szabadságot, amiről tudja,
nemcsak a jó dolgok joga, hanem a
rosszaké, a tévedéseké is. Nem "kí
vül-áll", hanem az "olyan-amilyen"
világot szereti, ami arra mutat, hogy



mélységesen érti a való világot, ezt,
itt és most ; azt, amelyik mindig
vállig bajban van, s majd jobb lesz,
de ma törékeny; amelyik míndíg tá
gul, de ma szűkös, ma sóhajtozik. A
tartózkodó helyet, utat, levegőt hagy
szabadon a megoldásra szánt kísérle
teknek, s ugyanakkor vonásnyit sem
ad föl a szoros [elenlétből, nincs
üres ideje, s minden jó erő organí
kus egységére törekszik. Hogy lehete.
ne részvétlen, mikor tudja, hogy a
lét balzsama az irgalom? Az oda
nyújtott emberi tagok sebeit bekötí,
hogy tovább ne fertőződjék, s a test
el ne vérezzen, de tudja azt is, hogy
nem a kötés gyógy~t, hanem Isi en.
A tartózkodó félreáll, miután segí
tett.

Tehát nem a saját varázsszaval
ban hisz. Semmiféle varázsszerbe 1

nem hisz, nem hihet, ha a Szerétet
ben hisz. E2JéI"t mindig mintha félár-

. nyékban állna. Félárnyékban, de
mosolyog, Bízik és bíztat. Nem megy
bele heves szócsatákba, amik soha

A SZUKS~GES ~S A FELESLEGES

Korunkat az élet minden vonatko
zásában jellemzi a sürgős igyekezet:
percenkint különböztetni a szükséges
meg a felesleges között, aztán megra
gadni a szükségest, elszántan ellökni a
feleslegest.

Egy űrhaj6ba szigorú gondokkal kell
csomagol ni. Gyűszűnyi holt tér sincs
benne, felesleges holmit nem szállíthat.
De nem válik-e űrhajóhoz hasonlóvá
minden lakás? Hol vannak már a ré
gi pajták, pincék-padlások, szobányí
szekrények, amelyek Krúdy idejében
még annyi felesleges kacatot megőriz

tek? Örökös selejtezés az életünk: így
rendeli azt nemcsak a rendelkezésünk
re álló térnek szűkössége, hanem az
életidőnk is, amely mintha hirtelen
megrövidült volna. Hiába tolódott ki
az átlagos életkor határa, hiába gyor
sult a hírközlés meg a közlekedés! Az,

nem oldanak meg semmit. Nem a
diadalmaskodó embert, nem az ér
dekeiért cselező embert segíti, ha
nem az embert, akiről tudja, nem a
győzelme teszi boldoggá, hanem ha
szeretik, és szerethet.

A barátom csöndjét a legmeré
szebb vállalkozások közé sorolom,
mert lefelé sűrűsödik: indulata nem
szegi meg, hanem megtestesíti. Tar
tózkodása folytonos készenlét. "Igen"
jei fölérnek egy-egy ajtónyitással.
Aki ilyen szabadon közlekedik, éber
találkozások tanúja ; élményei apad
nak, tapasztalatai gyarapodnak. Tü
zeket nem gerjeszt; ég. Mint a moa
bita asszony, úgy él az emberek kö
zött: "Bárhová mégy, megyek, s áhol
megtelepszel, én is megtelepszem; né
ped az én népem, Istened az én I~

tenem."

amit első örömünkben az idő legyőzé

sének vélhettünk, valójában csak job
ban kiszolgáltatott az időnek. Az infor
máció-mennyiség megsokszorozódott, s
az információk feldolgozására fordítha
tó időnk alig nőtt, ebből ered örökös
szorongatottságunk, a kétségbeesett ver
senyfutás saját ijesztőre nőtt árnyé
kunkkal, Nemcsak a parták és a szek
rények tűntek el, hanem az unalmas
esték és délutánok is, a semmittevés és
a játék sokszor pusztító, mégis. száz
szorszent idei. Ahogyan meggondoljuk
azt, hogy mit tűrünk meg a szobánk
ban, ugyanúgy azt is latra kell vet
nünk, mire szánunk rá egy-két napot
vagy akár egy félórát is rohanó, egyet
len életünkből. "Az idő pénz" - hang
zik már jó ideje az evangélium "egy
szükséges"-ének groteszk, újkori paró
diája.

A folytonos seleitezés lázában érde
mes fölidéznünk Babits Mihály félév
százados hitvallásának néhány monda
tát: "Hiszek a feleslegben. Abban, ami
túl van családon és fajon; abban, ami
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túl van a meszelt falakon. Elvégre le
het élni meszelt falak közt is, de az
nem katholikus élet. A fal véd; de zár
is. Én képeket akarok látni a falakon,
hogy újra kinyissák elém a világot ..."

Régi, idejétmúlt életfelfogás ez, a
második világháború s a legújabb tech
nika fejlődése után már csak a törté
nelemé? Vagy a felesleg védelmében
okkal hivatkozik a katoHcizmusra,
amely mégiscsak korhangulatok fölé·
emelkedő életstílus, magatartási esz
mény?

A katolíkus élet alaptörvénye Jézus
Krisztus evangéliuma. De nem rokon-e
a mai kornak szükségest és feleslegest
percenként elválasztó selejtező-dühe

épp az evangélium egyik legjellemzőbb

követelményével? Jézus nyilván más
ban jelölte meg az egy szükségest,
mint a modern világ közvéleménye. s
ha más az egy-szükséges, más a feles
leges is. De túl a tartalmi különbsége
ken nem azonos-e maga a radikaliz
mus, amely itt is, ott is a szükséges
nek megragadására s feleslegesnek el
szánt elutasítására ösztökél?

A dúsgazdagról és a koldus Lázár
ról szóló példabeszédben Jézus nem
parancsolatokba ütköző bűnei miatt
kárhoztatja a gazdagot. Nincs szó ar
ról, hogy olyasmit tett volna, ami ti
los, vagy elmulasztott volna valamit,
amit előír a törvény. Egyszerűen azzal
vétkezett, hogy elmerült a felesleges
ben, s nem figyelt arra, ami egyedül
maradandó, egyedül képes értelmet ad
ni az ember életének. Ez a hibája a
Lukács 12, l6-2l-ben szereplő gazdag
nak is, emiatt nehéz Isten országát
elnyerniük a gazdagoknak, s ezért
"boldogok a szegények", akiknek fi
gyelme élesebb, lényegre nyílöbb. S a
gazdagokról szóló evangéliumi részle
tekén túl gondoljunk Mária és Márta
történetére! Ott egészen egyértelműnek

látszik Jézus szava: "Márta, Márta! Sok
mindennel törődöl, sok mínden nyugta
lanítl Pedig csak egy a szükséges,"

Csakhogy ezekkel az evangéliumok
ból (főként Lukács írásából) idézett
szövegekkel kapcsolatban nem árt óva
tosnak lennünk. Ami mlndjárt a Már
tához intézett krisztusi szót illeti: nem
feledhetjük el, hogy az (nyilván mesz
szeható példázatossággal) egy vissza
hozhatatlan pillanatnak körülményei
közt hangzott el. Amikor Jézus szól,
akkor abba kell hagyni a főzést, értel
mét veszíti még a szeretet-diktálta
asszonyi gondoskodás is. Ez az evan
géliumi megállapítás sok· tanulsággal
jár, még azt is bízonyíthatja, hogy az
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egyházon belül [ogosult-szükséges az
elmélkedő szerzetesek életformája. Azt
a következtetést azonban aligha lehet
levonni belőle, hogy a következetes ke
resztény élet - mondjuk - nyers
táplálékok fogyasztására rendezkedik
be, s a keresztény lánynak nem kell
megtanulnia azokat a háziasszonyi tu
dományokat, amelyeket pedig egyszer
feleslegesnek, S1Őt kockázatosnak bizo
nyított az az egyszervolt evangéliumi
pillanat.

A gazdagság kockázatáról és a sze
génységről szóló evangéliumi tanítást is
az egyháztörténelem kommentárjával
kell olvasnunk, elvégre az evangélium
leghitelesebb magyarázata a szentek
példája. Voltak és vannak az egyház
ban közösségek, amelyek igyekeznek
radikálisan kiszakadni a vagyon kísér
tései közül, hogy önként vállalt sze
génységükkel az "egy szükségesre" irá
nyuló élet tündöklő jelei legyenek a
világban. De az egyház maga nem kö
vette az első, jeruzsálemi egyházközség
példáját, s nem kíván minden tagjától
szegénységet. S nem megalkuvásból,
nem azért, hogy a százszázalékos ke
reszténység mellé a sokaság számára
valami félkeresztény életformát is ki
dolgozzon.

Inkább azért, mert bármily bizton
sággal vallja, hirdeti, hogy egy a szük
séges, s hogy az az egy az Isten orszá
ga; arról sem feledkezik meg, hogy az
Isten országának követelményei több
nyire nem rajzolódnak elénk egyértél
műen, Vándoréletüriket a keresés és a
félhomály jellemzi. Ma az egy szük
séges követelményének gondolhatok
olyasmit, amiről holnap kiderül, hogy
felesleges volt, s amit viszont ma fe
leslegesnek ítélek, az holnap szűksé

gesnek bizonyulhat. Hozzá kell ven
nünk azt is, hogy a szükséges - fe
lesleges dialektikájában más az egyén
és más a közösség helyzete. Sok ke
resztény számára felesleges lehet pl. a
tudomány, de az egyháznak szüksége
van rá, s épp ezért nemegy keresztény
nek karizmája, Lélek-sugallta saját hi
vatása, hogy tudományával dicsőítse Is
tent, szolgálja Krisztust és felebarátait.

A Lélek adományai sokfélék, s hogy
kinek mílyen hivatást szánt az Isten,
az sokszor hosszú keresés után válik
világossá. Ilyen módon a felesleg tisz
telete, ki-nem-selejtezése lehet kocká
zatos, de mégis nélkülözhetetlen, mert
ez nyit bennünk teret a Lélek szabad
leleményének. Ezért nevezhétte Babits
katolikus magatartásnak, szemben
minden szektás buzgósággal, amely



evangéliumi elvekre hivatkozva, de föl
tűnő magabiztosan és önfejűen egy
egész sor emberi értéket egyértelműen

megtagad. Nem az "egy szükséges"
szolgálatában, hanem az egy szüksé
gesnek valami szűkös, nagyon emberi
megfogalmazása nevében.

Jézus apostolaitól megkövetelte, hogy
mindent elhagyjanak érte. S végső so
ron minden üdvösségkereső ember szá
mára kötelezően fölállította a mércét:
a drágagyöngyöt, a földbe rejtett kin
cset csak az szerzi meg, aki mindenét
odaadja érte. De a kafarnaumi királyi
tisztségviselőtől nem kívánta, hogy
hagyja ott hivatalát, pedig az "egész
házanépével együtt hivő lett". Szent
Pál sem lehet az evangéliumnak ha-

NAPLÓ

A NAGY PRÓZA ÁRAMÁBAN

Súlyos és elgondolkoztató novelláskö
tete jelent meg Galgóczi Erzsébetnek*,
akit joggal nevezhetünk a mai magyar
prózairodalom egyik legértékesebb tagjá
nak.

Galgóczi Erzsébet prózánknak azt az
irányát követi, melyet Móricz Zsigmond
neve fémjelez. Kevésbé érzi fontosnak a
modern prózaírás intellektuális irányza
tát, inkább újra meg újra rádöbbent,
mily sokrétű és gazdag a valóság maga,
mennyíre izgalmas és korszeru vállalko
zás a hétköznapinak látszó események
mögül az egyetemes összetügéseket fel
mutatni.

Két vonatkozásban is igyekszik kitelje
síteni e hagyományt. Egyrészt könyörte
1enü1 ragaszkodik a megtörténthez. Nem
elemzi, nem fűz hozzá kommentárokat,
nem eszményíti. Egyszerűen megírja azt,
ami volt, ahogyan történt. De ezt sem
vágásokkal, filmszerűen, hanem igazi
epikus lélegzetvétellel. ráérősen, aprólé
kos részletezéssel, olyan biztonsággal,
hogy olvasója rögtön megérzi: ez az író
valóban birtokában van az anyagnak is,
a formálás képességének is. Rendkívül
gazdag életanyag rejlik elbeszélései mö
gött aranyfedezetül, s ő türelmetlen
szenvedéllyel nyúl az új abb meg
újabb jelenségek mélyére, hogy felmu
tassa azt a tragédiát, mely szükségsze-

mis magyarázója, amikor azt írja a
korintusiaknak: "Minden a tiétek. Ti
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az
Istené."

Nincs hát mit tennünk: az egyház
s a keresztény ember életére Krisztus
szándéka szerint a szükséges és feles
leges dialektikája jellemző. Alázatosan
el kell fogadnunk a keresésnek és a
készségnek életformáját -- kockázatai
val együtt. El nem veszve a sokfélében,
de túlhevült indulattal ki nem szórva
a "feleslegest". Figyelve inkább arra a
selejtezésre, amit nem a mi önkényes
buzgólkodásunk vezet, hanem Isten
maga végez el bennünk s mindazok
ban, akik igazán szeretik őt.

TOTFALUSY ISTVAN

rűen felkelti bennünk a. katharzis meg
tisztító és meggondolkodtató élményét.

Komor, súlyos, tragikus világ az övé,
mégsem kietlen. Hősei sokszor iszonya-

. tosari szerivednek az élet présében, el is
buknak keresztjük alatt, bukásuk mégis
mindig tisztáz valamit, sorsuk tanulsága
előre mutat; arra int, hogy igyekezzünk
jobbá és szebbé tenni jövőnket. Néhol
legszívesebben közbekiáltanánk: "hát ez
is büntetlen marad"? Aztán az elbeszé
lés vagy a kisregény végén ráébredünk,
hogy az Író nő éppen az ábrázolás kö
nyörtelen igazmondásával, a keményre
gyúrt, kérlelhetetlen jellemábrázolással,
az epika feszesre húzott szövetével érte
e' célját: azzal, hogy ábrázolt, le is lep
lezett, arra kényszerített, hogy mi is rez
zenéstelen tekintettel nézzünk szembe a
valósággal és merjük vállalni az igazság
kockázatát. Mert amig az egyszeru em
ber, az olvasó ugyanúgy behúnyja a sze
mét, mint az elbeszélések egyik-másik
hőse, míg a mi kis életünkben is ugyan
úgy összefolynak az események, ugyan
Úgy összefonódik a jó és rossz, mint a
novellákban, míg nem merjük tisztára
seperni a magunk portáját, addig szük
ségszerű, hogy abban a konglomerátum
ban, amit életnek nevezünk, az ember
telenség és az igazságtalanság is gyak
ran felszínre törjön. Kevés ilyen etikus
kötete van a mai magyar prózairoda
lomnak : nemcsak állásfoglalásra késztet,

"Galgóczi Erzsébet: A vesztes nem te vagy (Magvető-Szépirodalmi, 1976.)
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nemcsak együtt-gondolkodásra indít, ha
nem cselekvésre is. Es valahol itt kez
(R)dik az igazi irodalom.

A másik és nem kisebb írói bravúrja,
ahogy magától értetődő természetesség
gel kiteljesíti prózai hagyományunk bal
ladaíságát, amely már-már utolérhetet
len tökéletességgel reveládódott annak
idején az Arvácská-ban, hogy aztán új .
színekkel gazdagodjék Sánta Ferenc So
kan voltunk-jában s Galgóczi Erzsébet
jó néhány elbeszélésében. Mintha a nép
balladák iszonyú tragédiája és tiszta
szép íve sejlenék föl az Aknamezőben

A kiskatona pénze című novelláb~
vagy a Nyolc karéj kenyérben. Az ak
namező története látszólag egyszeru
hétköznapi tragédiát tár elénk. Az asz~
szonv baltával sújt alvó fia nyakára
majd tettétől megriadva hívja a rendőr~
séget, Az ügyész első pillanatban kissé
kedvetlenül kezdi bogozní az ügyet: hét
köznapi ügy, a fiú a szövetkezetbe akar
ta vinni a birtokot, az anya pedig nem
tudott ~egbarátkozni a gondolattal, hogy
elveszti azt, amit míndig a magáénak
tudhatott. A nyomozás azonban drámai
fordulatot vesz - s ez a tragikus ese
ményekkel terhes fordulat Galgóczi Er
zsébet mindegyik elbeszélésének köz
ponti magja -: az ügyész ráébred arra
hogya gyilkolni kész anya voltaképp
tragikus téveszme áldozata. Annak ide
jén férje háborúba ment, s ó megigérte
neki, mindent változatlanul, érintetlenül
őriz meg számára. Mindenki kapott már
valami hírt a faluban, hiszen tizenöt év
telt el a háború óta. Az asszony azon
ban makacsul várja vissza a férjét, nem
nyugszik bele a gondolatba, hogy meg
halt. Amikor a fia bejelenti, hogy a kö
zösbe viszi a birtokot és az állatokat
úgy érzi, meg kell akadályozni. hiS'Ze~
ő. annak idején igéretet tett a fériének
hogy mindent megóv a változástól és ~
nusztulástól. és ki tudta, melvík napon
tonnan maid be az ember, hogy számon
kérle, hogyan sáfárkodott a vasvonnal ?
Ezért ragadja föl a gyilkos szerszámot,

Aknamező - gondolja rémülten az
ügyész. Tizenöt esztendővel a háború
után még mindig felrobban egy-egy el
rejtett akna, s pusztít, szerencsétlenséget
hoz. Az asszonyt fölmentik, de ő nem
menti föl magát, nem is mentheti, mert
hirtelen beléhasít a felismerés: férje
meghalt. Akkor hát mi értelme volt az
egésznek? Megindul hazafelé. "A moz
donyvezető nem látta a pályatesten előt

te gyalogló alakot, mert november volt.:
s korán leszállt az este meg a köd. Hogy
az asszony látta-e a nyitott szemmel fe-
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lérobogó halált - ezt már sohasern fog
juk megtudní, testvéreim."

Ez a puritán befejezés, ez a néhány
mondat, mintha a magyar irodalom
múltjából vísszhangozna. Mintha a Ha
lotti Beszéd komor figyelmeztetését is
mételné valaki a halott fölött: "Látjá
tok, feleim", mintha Pázmány fenye
gető ígéi, vagy a tábortűz körül ülő ku
rucok balladája szorítanák el szívünket.
Mert Galgóczi Erzsébet prózája, nyelve,
látásmódja integrálja a hagyományt, s
abból bontakoztatja ki azt a Iátásmódot,
azokat a művészi eszközöket, melyek
egyedül az övéi, s amelyek számára a
legalkalmasabbnak látszanak, hogy ízig
vérig mai legyen, hogy mindenkihez
szólhasson.

A kiskatona pénze aránylag rövid ter
[edelrnű elbeszélés. Az öregasszony dü
ledező viskóban lakik lassan halódó ura
mellett. Gyermekeik szétszóródtak a vi
lág minden tájára, csak a legkisebb tö
rődött eddig szüleivel, velük élt, dolgo
zott. Most behívták katonának. Az öre
gekről azonban nem feledkeznek meg a
faluban. Néha megáll házuk előtt a ter
melőszövetkezet lovaskocsija, hol egy
zsák krumplit dobnak le róla, hol tüze
lőt. Az asszonynak lassacskán fogy az
ereje, de életben tartja az a tudat, hogy
nincsen egyedül.

Aztán meghal a férje. A temetésre
csak két gyereke jön haza, azok is siet
nek vissza a városba. Most szakad rá a
magány. De még mindig reménykedik:
s egy napon betoppan legkisebbik fia.
Tőle várja, hogy életet, tartást adjon
még meglévő éveinek. A fiú izgatottan
keresi ünneplő ruháját. Hiszen abba te
mették el az apját! Nem is volt más
rendes ruha idehaza! A fiu elsápad, or
dítani kezd, majd elrohan, hogy aztán
részegen támolyogjon haza. Töredezett
szavaiból kiderül, évek óta gyűjtött ma
gának, hogy saját háza legyen, hogy el
vehesse azt, akit szeret, hogy ne nézzék
le az idegen faluban, hogy ne úgy kell
jen élnie, mínt szüleínek. De vissza
szerzi az ünneplő ruha bélésébe varrt
takarékkönyvet, ha belegebed is! írást
Jök az öregasszony elé. írja alá: hozzá
járul a férje exhumálásához. Majd le
szedik róla a ruhát, és visszahantolják.
Az öregasszonyban is megszólal a tá
voli hang: "Látjátok, feleim, mik va
gyunk, bizony por és hamu vagyunk..."
Aláírja a nyilatkozatot és lassan megin
dul a kút felé.

"Miért éppen én?" - ordítja dühösen.
részegen, lelkifurdalásosan a fiú, amikor
anyja rémülten kérdi tőle, mi lesz most
már vele, ki viseli az ő gondját? "Miért



éppen én?" - gondolja a Kinek a tör
vénye? elnök-főhőse, Máté. Miért éppen
én bukjam le? Miért éppen én ne ke
ressek? - kérdi Indignálódva A sírásó
vallomása temetőőre. Mert ez az egyik
legfontosabb, új meg új változatokban
visszatérő kérdése Galgóczi Erzsébet epi
kájának..Erre a kérdésre aző hősei nem
válaszolnak. Nem tudnak válaszolni,
mert gyengék. Vagy túlságosan is bele
nőttek a hatalomba, s nem tudják már
elképzelni önmagukat régi alakjukban,
vagy túlon-túl is gyengék, hogy változ
tassanak sorsukon. Az élet ajándékozott
jai és számkivetettjei kavarognak előt

tünk tarka összevisszaságban. Az előb

biek egy nemzedék alatt akarnak meg
szerezni mindent, s úgy, hogy ne veszít
senek el semmit, az utóbbiak kiszolgál
tatottan, megverten és megvetetten tá
molyognak az élet szűk útjain. De a
sorsuk mindegyiküknek elvégeztetett.

Miért éppen én? - ez a kérdés az
olvasóban is gyakran felmerül. Miért
éppen én legyek az, aki szembeszállok
a rosszal. mely sokszor félelmes arcát
mutatja felém? Miért én kiáltsak, ami
kor oly sok a néma? Miből, honnan me
rítsem azt az erkölcsi bátorságot, amely
elég határozottá tehet? Mely talpra seg'ít
és talpon tart?

RÁKÓCZI KANTÁTA

Farkas Ferenc Aspiratíones Princípis
címmel kantátát írt, amely május 6-án
hangzott el, bérleti hangverseny kere
tében, a Zeneakadémián. A zeneszerző

filolóqiaí gondosággal válogatta ki azo
kat a szövegeket, amelyek a Fejedelem
latin és francia nyelvű műveiből valók:
az Önéletrajzból, az Aspirationes Prin
cipis Christiani-ból (áhitatos elmélkedé
sek) és a Meditationes-ből. Ugyanakkor
megzenésített egy részletet a Ráday Pál
által fogalmazott hires Manifesztumból,
Mikes Kelemen leveleiből és külön té
telbe foglalta a Fejedelem konstantiná
polyi, a Xavéri Szent Fel'enc templom
ban levő sírfeliratát.

Ha néhány mondatban felidézzük az
eddigi, Rákóczival kapcsolatos zeneiro
dalmat, nem sok maradandó alkotással
dicsekedhetünk. A híres induló, amely
a múlt században reprezentatív zene
volt, őrzi azokat a motívumokat, ame
lyek a fejedelem koráig nyúlnak vissza;
legemlékezetesebb a Rákóczi nó
ta (Rákóczi kesergője), amely a XVIII.
században - úgy tűnik - széles kör-

Galgóczi Erzsébet nem ad semmiféle
biztosítékot, nem is adhat. Csak ábrázol.
De ábrázolása olyan kérlelhetetlen, olyan
őszinte, annyire állásfoglalásra késztető,

hogy szinte kényszerítő erővel paran
csolja: keresd az igazi utat! Ne a hall
gatás kényelmet válaszd, hanem a szó
és a tett sokszor nehéz, sokszor kiszol
gáltatott, sokszor' sebző állapotát. A Kő

nél keményebb hősnője inkább "ele
venen megy át a tűzön", hogy tiszta
maradjon. Pedig biztosan tudja, hogy
súlyos szenvedések várnak még rá, hogy
a tűz nemcsak tisztít, hanem pusztít is.
Mégis elindul. Vállalja a magányt. Vál
lalja a csapásokat. Mert csak így telje
sítheti ki önmagát.

Mélyen keresztényi tanítást ad ez a
könyv. Ráébreszt arra, hogy élni nem
csak szép dolog, hanem felelősség is.
Újra meg' újra arra figyelmeztet, hogy
aki nem vállalja a Gazda pénzének for
gatásával járó kockázatot, sosem válhat
boldog, tiszta emberré. Az elbeszélések
hősei majdnem míndig eljutnak e fel
ismerés belátásig. tenni azonban képte
lenek, megbénítják őket beidegzéseik.
Nekünk azonban tennünk kell - figyel
meztet az író. Kinek kinek adottságai
és tehetsége szerint.

SIKl G2ZA

ben ismert volt. Liszt és Berlioz feldol
gozásai természetesen örökértékűek. De
ki emlegeti már Zichy Géza 1909-ben be
mutatott Rákóczi-operáját, Aggházy Ká
roly szimfónikus költeményét? Kacsoh
dalművéből is csak a Rákóczi búcsúja
közismert. Századunk zenei nyelvén ez
ideig Lendvay Kamill6 "mondta el" az
évfordulón Rák6czir61 zenei gondolatait
(néhány hónapja mutatták be művét) és
Ottó Ferenc (kantátájának bemutat6 idő

pontjáról nincs tudomásunk) és
Farkas· Ferenc. Míg Lendvai kompozí
ciója a politikus és hadvezér portréját,
az Aspiratipnes a Fejedelem belső éle
tét sűríti össze.

Ha Farkas Ferenc kantátájának zenei
anyagát vizsgáljuk, egyetlen mondattal
jellemezhetjük: a bécsi újklasszicízmus
távoli visszhangja. A zeneszerző, aki év
tizedek 6ta foglalkozik a kuruc zenei
hagyományokkal, vérében hordozza a
kor melodikáját, ritmikáját, s olyan je
les művekkel dicsekedhet, mint a Csi
nom Palkó, vagy a Rák6czi hadnagya
című film kísérőzenéje, ebben a dode
kafon "keretben" sem szabadulhatott a
régi pillanatokt6l - a,mű javára. Ki-



·vételes hangszertudással, színek, effek
tusok alkalmazásával XVIII. századi
"hangulatot" teremtett 'Úgy, ahogyan
egy-egy kitűnő költő "párlatot" készít,
s kora nyelvén mondja el azt, amit ré
gen is elmondtak. A téma ugyanis örök:
az ember bensejében mindig önmagát
hordozza s csak megközelítések kérdése,
ki mit ragad meg belőle. Ha az imént
"hangulatról" szóltunk, itt annyiban
igaz, hogy barokk uralkodó áH előttünk

s vaH belső életéről. S mivel Farkas Fe
renc zenei manírjainak is mindig jelen
tősége van a mondanivaló szempontjá
ból, 'Úgy véljük: sikeresen oldotta meg
a kettős feladatot: egyszerűnek, már
már szürkének kellett lennie a zenei
szövetnek 'Úgy, hogy mégis átderengjen
rajta aZ aranyos tónus. Lehet és keil. is
hosszan, komolyan vitázni erről a mu
zsikáról - de ehhez sokszor meg keH
haHgatni a művet! -, egyet azonban
máris elmondhatunk: vannak kivétele
sen szép piHanatai. A 6. tételt idézzük,
A csendről. A szöveg - Czigány György
fordításában - így hangzik: "Lelkem
békéjét sokan zavarják ! aggaszt muland6
idegen hívság. ! Te vagy a segítő, isteni
jóság! és hazavezérlőm, igaz alázatosság.
Igaz megnyugvást lelkem / meglelé a
csendben. I Mit se kívánó szolgád, (hogy
is szóljon Uram, hozzád? I Az igaz dicső

ség fényeskedjen általad a csendben, !
fenséges jogod vaHva mindenséged, !
alázattal dícsérjen Téged. / Tartsd meg
szívemet szerénynek a csendben, ! hi'Ú
szavak közt el ne uesszeni ]mértéket el
mém Nálad keressen ! hogy élhessek
mindég igaz szeretetben." A "hozzáfű

zött" zene nem kérkedő, s nem is il
lusztratív. Önmagában áH, mégis a szö
veg "párlata". Ahogyan H. Schütznél
vagy Bach koráUjaiban. Izgatott, zizegő

vonósok; a sejtetett belső csend, amely
még nyugtalan a külvilágtól. Majd az
"igaz megnyugvás" az elbeszélt, már
már monoton imádság hangján, amelybe
belecsendül a t'Úlpartok hívó jele: csend
és biztonság annyi veszedelmen át,
egyetlen fuvolán, hogy utána elhaHgas
son minden hangszer s már csak az I

emberi ének hangozzék, mint prefációk
doxológiája: "Angyalok és főangyalok;

boldog lelkek, ama tiszták, ! színed előtt

orcájukat mind eZfátyolozzák; ! immár
én is közeledni merészelek Hozzád, ! im
magadhoz méltoztatod szólítani szolgád."
És 'Újra, közbe-közbe szőve, messziről

az ismert fuvolahang, hegedűk zsoltára
kíséretében. A tételben a hangszerek
önáHó életet élnek..

A 4. tétel: a holttesteket megpillant6
hadvezér túl "ezer halálon" az életet sö-
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hajtja azoknak, akik a harcmezőn [e
küsznek. Úszövetségi kép, Balassi Bá
lint látomása a végvári katonákról, de
"Szép könyörgés" is, fagott kísérettel,
tenor hangon. 1i:let és halál közt az át
vezető híd az énekelt imádság: "Ter
jeszd fölébük Uram, irgalmas kezed! I E
holtak osztoznak a mi életünkben - I
add nékik kegyelmedet, ! hogy megér
lelvén jóságod gyümölcseit I dicsérjenek
a mennyben mindörökkön I és a mi lel
künkkel egyesít: I magasztaljunk Téged
mí is a földön."

De emlékezetes Mikes Kelemen levél
részlete is: "HuHassuk bővséggel könnye
inket; mert a keserűségnek ködje va
lóságosan reánk száHott." Súlyos, ke
mény gyász-zene vezeti be, régi, régi si
ratók ébrednek a hanqszereken, majd
hárfa illusztrálja a mennyeí örömet. A
harangjáték temetésre csendít, a fúvó
sok gyászmenete t kísérnek. Csupa egy
szerű díszítés, mégis komoly, magasztos.

A két férfi szólóra (tenor, basszus),
zenekarra komponált kantáta Medveczky
Adám vezényletével hangzott el. A két
szólista: PaZesó Sándor és Sólyom Nagy
Sándor tolmácsolása közül az utóbbié si
került jobban. Palcsó hangjának a fénye
hiányzott. A Rádiózenekar pontos kisé
rete, az önáHó részekben tiszta hangzása,
a karmester szuggesztiv ereje, szerkesztő

képessége dicséretre méUó. Csupán az
első tételben éreztük soknak a dinamikai
[okozást, a szóZóhang kárára.

A koncert további részében - ugyan
csak a Rádiózenekar játszott, Medveczky
Adám vezényelt - Chopin e-moH zon
goraversenye hangzott el, a szünet után
pedig Schumann III. (Rajnai) szimfó
niája.

Sokszor leírták már, hogy Chopin a
zongora Anteusa. S m(ként a föld ó-gö
rög istennőjének, Giiáruik fiát elhagyta
ereje, ha nem érezte lába alatt a talajt,
a zeneköltő is elbizonytalanodott, ha
nem zongorára komponált. A vélekedés
igaz, főleg az f-moH koncert esetében,
az e-moH koncert szépségével azonban
minden bizonytalanságot feledtet. 1i:s a
zeneköltő személyes vaHamása is a ver
senymű előadásához segítséget nyújt:
"Adagiómnak nem keH lennyűgöznie, jel
lege inkább romantikus, csendes, melan
kolikus, meleg visszapillantásként has
son; vis.~zapillantásként olyan helyre, a
mely bennünk ezer kedves emléket éb
reszt. Almodozás legyen holdsugaras szép
tavaszi éjszakákról. Ezért hagyom szor
dinós vonósoktól kísérni .. . Talán sikerü
letlen ez a darabom is, de néha nem szé
gyen jobb belátás ellenére, valami rosz
szat írni ..." Tutus barátjához kelt sorai



1830. május Ls-én, a versenymű má
sodik téte~ét elemzik, s a legőszintébb

vaUomások Chopin művészetéről. Az
"örök" Chopin szól a szavak mögött,
aki húsz éves fiatalságát megőrizte

zongoraműveinek uto~só darabjaiban
is. Az emlékek: az ifjúság. Ha
valaki járt már Zselazowa Wolá
ban, a park fái közt, a szülőház

szobáiban, talán megsejtett valamit a
zeneköltő ars poeticájából. Mert az nem
csak a Zene, hanem a lengyel föld is.
Az e-moU zongoraverseny legendájához
pedig hozzátartozik, hogy ezzel ci művé
vel búcsúzott Chopin hazájától 1830. ok
tóber ll-én. Novemberben végleg el
hagyta Lengyelországot. Mintha előre

megérezte volna, amikor szeptemberben
ezt írta barátjának: "Mily vigasztalan
lehet a halát ott, ahol nem születtünk".
Visszaemlékezések, tűnődések, áimok:
valójában ez a koncert mindhárom té
telének mondanivalója. A lebeqések, az
etéqikus vágyak, gyönyörű belcanto íve
ken szérnuatnak föl, s valahol Viotti ki
meríthetetlen daUamaira, Hummel vir
tuóz passagaira emlékeztetnek. Minde
nen túl azonban ott a chopini viláa,
ahol "Arccal simulnak egymáshoz a
fák" és "Csillámló fények szökőkútjai
nál ! Egymás szívén alszik két falevél"
(Székely Dezső: Sorok egy Chopin-me
lódiához). A forró hangulatú első tétel,
meluet felold a zongora .ezüstös hang
özöne, áradó és transzcendenssé szűri az
emlékezést. A formájában is új Roman
ce (Adagio) "holdlepte" főtémájával

Mendelssohn-i meseerdők hangulatát
idézi, az ifjúság napfényes tisztásait,
ahol mégis bujkál a 'homály s az ér
zések ~egparányibb mozdulatát is követő

"delicatissimo" fumatokban értetlen szü
netieleket készül írni az idő, amely Cho
pin számára alig létezett ts végül az
utolsó tétel rondó témája, ahol bukfen-

AMARCORD (Fellini),

ARVACSKA (Ranódy László)

Az "Amarcord" emílíaí rtájszó, amely
a nyelvi változatosságban gazdag itá
liában annyit jelent, hogy "emléke
zem". Ez is, mint a legtöbb Fellini mű,

a rendező életvallomása, sok hasonló
vonást mutat egyik korai filmjével, a
Bikaborjakkal (1953). Ott is, akárcsak
az Amarcordban (1973), egy kisváros
jellegzetes figuráit vonultatja föl, el
elidőzve az aranyifjak semmittevő tár
saságán, azokon a színhelyeken, ame-

cet vet a költő, majd tovább énekel; bo
hóc-játékot űzve az élettel, valami ab
szurd helyzetben, de spirituális-tisztán,
könnyek és fények közt, mint Mozart.

Az előadást különös élménnyé avatta
az avatott Chopin-zongorista, Szabó
Csilla. Játékának törékeny biztonságá
1,al, olykor beethoveni erejével. Egyéni
sége, alkata azt igazolja: különös érzé
kenységet hordoz az effajta zenék meg
szólaltatásához. A Rádiózenekar kitűnő

"partnernek" bizonyult, bár az utolsó té
tel első hangjainál a karmester mintha
egy pillanatra elvétette volna a tempót.

Schumann a da~ és a zongora kö~tője.

Szimionikus művei is miniatűr részekből

épü~nek [el. A zenei szerkesztés hiányát
azonban pótolja a gazdaa daUaminven
dó, s a Rajnai szimfóniában is érdekes
"daUamportrét" rajzol önmagáról. A me
lódiák dús szövetén derűs és borongós
színek váltják egymást, a zeneköltó ke
délyhuUámzásának jelei. Mint mély er
dők taván, ha fények játszanak: elsö
tétülnek és felragyognak ugyanazok a
pontok. A Rajna-vidék táji szépségei
csak alkalom, hogy kimozdítsák Sctiu
mannt melankólikus álmai kiizill; hogy
végül visszatérjen önmagához. Ha látja
a nép táncát, napos hegyoldalakat:
messze tekint, borongva. Hangját a misz
tikus fúvoshangzások közt találja meg
(IV. tétel), gótikus katedrálisok lehajló
ívei alatt, hangulatok, érzések homá~yos

csarnokában. A. Karnevál költője ő itt
is, aki csalhatatlan biztonsággal feldí
szíti témáit és egy kicsit a zene ünnepi
köntósbe öltözött főpapjává válik.

Medveczky Adám a Zenekar élén ki
tűnően követte ezeket a finom hangu
latváltozásokat és megtalálta a sok rész
letet összekötő szálat, amellyel egységet
teremtett - a tételek mélyén rejlő ün
nepéll/ességból.

TÚTH SANDOR

lyek oly mély benyomást gyakoroltak
ifjúságára, meghatározták világképének
alakulását. Amíg azonban a Bikabor
jak csehovi borongású, csöppnyi ciniz
mussal keserített tréfa, addig az Amar
cord vérbő vásári komédia, reneszánsz
remeklés, Boccaccio is megtrígyelhetné.

Mintha felszakadtak volna a rende
zőnek gyermekkorától őrzött gátlásai,
elfojtott kíváncsisága végre kielégülést
nyerne, hogy szabadon beszélhet élmé
nyeiről, az a mámor és szorongás,
mellyel akkor a nemiség megnyilvánu
lásait kísérte, most egyszerre felhatol
na a tudatalattiból, hogy megoldáshpz
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segitse és végképp megbízonyosodjon
"leni és nő vonzaírnának, az érzelmek
magneses játékának nagy talányairól.
Hogy tisztázza régóta titkolt, bújitatott
és sejtetett pubertás-dilemmáit, meg
alkotta a maga kisvárosi Dekameron
ját. Az élet természetes ösztönkitörésel
térnek szokásos, hétköznapi medrükbe,
amiket igyekeztek mesterséges kordá
ba szorítani a valláserkölcsi nevelés
téves dogmái a jóformán csak külső

ségekre összpontosító módszerekkel: az
álszenteskedésre való hajlandóságot bá
torították, álarcok viselésére késztették
az éppen pezsdülő, önmagukat értet
lenül szemlélő, de vérüktől-idegeiktől

sarkallt fiatalokat. Ahelyett, hogy a
szexuális magatartás, a két nem vi
szenyának kultúrált formái t és benső

séges tartalmát nemesítették volna,
csupa tiltásban fogalmaztak, a nőt ta
buként emlegették, hol követhetetlenül
eszményítették, hol a bűn fészkének
tartották,

Fellini mínderről úgy mesél, mint
egy nyakigláb kamasz, egykori önma
ga, akinek folyton a nemiség jár az
eszében s akinek ez még mulatság, is
meretlen viccek forrása és inger-csik
landozó nevetség tárgya. Csak néha,
kudarcai közben vagy keserű-édes fel
ismerései után szorul össze a torka,
érzi rabszíjra fűzve indulatait és er
nyedt melankóliába hull vissza kezde
ményező öröme, a tapasztalni vágyás

,megannyi izgalma. Nyilván sokaknak
nem fog tetszeni Fellini kendőzetlen

nyíltsága, már-már a közönségességig
harsány őszintesége, sokan megütköz
nek majd az ízlés határait súroló je
Ienetein, leplezetlenül alpári kiszólá
sain, azon a nagystílű, itt-ott talán túl
ságosan is felhőtlen bohóckodásán,
amit azonban mindíg megment kivéte
les képalkotó tehetsége, felemel szí
nekben és látványosságban tobzódó
fantáziája. művészetet teremtő és néző

sereget igéző egyénisége.
Ú gy tűnik, az Amarcord a Róma

(1972) egyenes folytatása, csakhogy a
Rómában - amelynek története bár
mely más olasz városban is játszódha
tott volna - a város egészéről kapunk
hangulatos reflexiókat, általános at
moszférát, néhány csalhatatlan jelleg
zetesség felvillantásával, itt a város
egy szeletét láthatjuk viszont, valame
lyik elővárosának vagy kerületének zsi
bongó életébe ptllantunk bele. Éppúgy
felsorakoznak sajátságos alakjai, mint
előzőleg: a monstruózus matróna, a
kaján törpe, a kikent-kifent szépfiú,
az éjszaka lányai, a nimfomániás őz-
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vegy, a gimnázium különc tanárai stb.
De ismétlődnek a színterek is: a kép
rnutatásra ösztönző iskola, az őrzőan

gyalos polgári otthon, ,a zsongító korzó,
a templom ájtatos hajója, a fülledt
erotikájú mozi stb. Ezek a vissza-visz
szatérő emberek, és helyzetek tulajdon
képpen a rendező múltjának legtapa
dóbb személyes emlékei, nem képes el
veszíteni őket az időben, fogva tartják
és kényszerítik, hogy felidézze árnyé
kukat, szellemüket, hátha megúriják a
megelevenítést és nem kísértik többé.
A hasonlóságok és azonosságok azon
ban meg-megakasztják a filmet, sod
rását tartóztatják, alig-alig tud meg
küzdeni az apállyal, a helyenkénti von
tatottság veszélyével, a már látott dol
gok monotóníájával, Ott emelkedik ma
gaslatokra, hullámhegyekre. ahol nem

. enged a mágikus csábításnak, emlé
kei zsarolásának, ahol még az ismertet
is újabb gondolattal, találóbb hang
súllyal, érettebb vonással egészíti ki.
Ilyen a gimnáziumi tanárok arckép
csarnoka, röpke karikatúrák egymás
utánja, "de olyan hiteles portré rnínd
egyik, hogy a Daumler-íval vetekszik.
Fölényes íróníájával, poénokra kihe
gyezett élével, tónusában árnyalatnyi
részvéttel nemcsak embert, hanem kort,
társadalmat rajzol meg, az ideológiák
tudat szárító hatalmát érzékelteti. Ez
érvényesül a terpeszkedő, önelégült fas
izmust ábrázoló villámtréfákban is, a
rettenet és az undor jelzésével, ez a
csőcselék eufóriás vigasságát, a gerar
cák kegyetlen hecceit a nevetségességig
komolyan 'intonált, tragikus felhangok
ig jutó jeleneteiben. A tenger már
nem az a végtelen nyugalmú, tisztább
többletet vagy megérdemelt büntetést
hordozó ár, mint Fe1lini előző munkáí
ban, aminek partjainál megváltódást
kerestek a bűnösök, kegyelemre leltek
a szenvedők, intő jelet kaptak a meg
átalkodottak. A fehér tajték már nem
Veronika kendője, a hullámok már nem
Jónást és acethalat ringatják, hanem
a társadalom és a történelem szennyét,
Noé bárkáját az utolsó igazakkal, a tu
catnyi hűségessel. akikért még érdemes
fenntartani a világot. A tenger fojto
gató. a tenger emésztő, a tenger meg
bocsájthatatlan.

Fellini oeuvre-jében egyre felismer
hetöbb műveinek szerkezete, láncolatos
összekapcsolódása és folyamatosan egy
másra épülő, egymást építő teljességre
törekvése, Olyan az egész, mint egy
kirakós játék, amelynek kockáit a ta
pasztalt varázsló mindig másként és
másként illeszti össze, a felületek



mindig más és más szögben találkoz
nak s ezért állandó változásban állít
ják' elénk az emberi élet alaptényeit, a
történések rendjét. De talán éppen et
től válik mindaz, amit csinál, időtlen
idejűvé.

*
Csöre maga a kítaszítottság, Az el

veszített emberség. A szeretet kis kol
dusa, Vagy inkább - a testben ért sze
retet. Szelíd és gyöngéd, türelmes és
adakozó, mindig kész a szolgálatra, ki
tart a jóban, mert viszonzást vár, re
ményt és hitet. Azt hiszi, nagyon ke
veset kér, alig valamit, morzsát az asz
talunkról, elhasznált párnát a feje alá,
kacatot a mezítelenségére, Szívét, két
serény kezét nyomban felajánlja, ha
egy leheletnyi melegséget kölcsönözhet
tőlünk, befogadjuk magunk közé, mint
magányos öregségünket. egyedülvalósá
gunk titkos társát, forgandó sorsunk
biztos üzenetet. Csörének nincs polgári
neve: ő az Állami Árvácska, a talált
tárgy, az örök hozd ide-vidd oda, a
kisemmizett élet, Azt hiszi, amit meg
kíván, magától értetődő, amire vágyik,
természetes ajándék, pedig a legtöbbet
meri, a kincsért könyörög, a legértéke
sebbért, amit ember adhat, a szeretet
ért, aminek - úgy látszik - menthe
tetlen híjával vagyunk.

Móricz Zsigmond fejezetek helyett
zsoltárokra" tagolta Árvácska szenve

déstörténetét. Alföldi paraszt-passiót írt
meg - amint ő nevezte: "Szentírást",
irtóztató könyvet" - kísregényében,
~ely az ószövetségi próféták háborgá
sát, eget ostromló tiltakozását hordozza.
Árvácskája a mí belső elárvultságunk
nak, kiüresedett lelkünknek, pogány ke
gyeskedésünknek szégyenletes tanúsítá
sa. Vádirat azokról amerényletekről,

amiket ördögi indulatoknak engedve
követünk el pénzért, hulló javakért,
ingatag hatalomért, kétes hírnévért, hogy
erősebbnek, kíváltságosabbnak, tehető

sebbnek lássanak mások, miközben ve
szik az ember, törik az élet, pusztul a
világ. Az író vitatható műfajú és meg
valósűtásában ellentmondóan értékelhe
tő munkája a leghitelesebb mélységeket
szántja a 30-as évek társadalmi talajá
ba, olyan rétegeket érint, amiket a mo
dern magyar prózairodalom azóta is
alig forgatott meg. Naturaltzmusig hű

őszintesége, keresetlen pátosza, lírai
szenvedélye olyan fokra hevítik mű

vét, hogy feledtetik egyenetlenségeit,
csapzott mondatait, nyers fogalmazá-

sát, művészet lesz belőle,. póztalanul
egyszerű, gyermekien takaratlan drámai
vallomás. Egy bírósági kihallgatás jegy
zőkönyve, dokumentumanyag. ami egy
részrehajlás nélküllefolytatott perhez
döntő bizonyítékként csatolható.

Banódy László filmjében tovább
emelte a történetet, nemesítette, új,
termő ágba ojtotta. Különös tehetsége,
beleérző és átélő képessége van ahhoz,
hogy a magyar irodalom remekeit a
magáévá tegye, örökbe fogadja a vá
szon számára s átértékélje a maga
rendezői felfogása szerint. Móricz regé
nyét újrateremtette: megszerkesztette,
illesztette, válogatta a részleteket, el
hagyott, betoldott, javított, ha kellett,
hogy Árvácska a filmen is a maga ön
álló életét élje, semmiképp se keltsen
regény-írnitácíót, rosszízű másolást vagy
szöveg-Illusztrációt. Emlékezetes alkotá
sai közül a Szakadék (1956) és az Aki
ket a pacsirta elkísér (1959) mintha az
Árvácska előtanulmányai lennének, ne
kigyűrkőzések egy majdani nagy fela
dat megoldásának. Felcsillan bennük
művészetének minden erénye; meggyő

ződésének keménysége együttérzést fa
kaszt, képi világának sajátosan lírai
hangulata, levegőssége, hol szikrázóan
éles, hol borongósan elmosódott kontu
rossága a látvány élményét kínálja, de
a mű még sok szépsége ellenére is
provinciálisnak hat, részeredményeket
mutat föl, egy-egy kiemelkedő sikerű

jelenetre szűkül, néhány kivételes ala
kítást ' érlel. Témáinak kidolgozásában,
motívum- és élettér kezelésében nem
nő fel az általánosíg, az egyetemes ér
vényűig. az események annyira hely
hez kötöttek, határok közé szorítottak,
hogy megmaradnak egy történelmi
korszak számadásaínak, egy korrajz tö
redékeinek és nem lehet mai áthalláso
kat mai mozgatókat érzékeltetni velük.
Az 'Árvácska azonban már nemcsak egy
sors. egy társadalmi adalék, egy körül
kerített tájba ágyazott megrendítő el
beszélés, hanem örökértelmű vágyak,
ősi és elemi vigasztalás-keresések. ak
tuális szeretet-kiáltások tolmácsolója is.
Múltidejű és jelenidejű egyszerre, a
régmúlt éppolyan megrázóan merül föl
benne, mint napjaink izgató erkölcsi
tétie: csak a szeretet az, ami igazán
emberré tesz.

Filmje nem érzelgős, nem egy, mű

vészí alkotásokban néha itt-ott felbuk
kanó szegénység-romantikából táplálko
zik, nem alföldi rémtörténet vagy rí
kató gyermek-zsoltár, ez a hamisítatlan
móriczi világ, mínderf [ajával-panaszá-
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val izzani tudó Iíráiával, amely az
~tatlanságnak, a szeretetlenség áldoza
tanak kölcsönzi fényét, azt ragyogja be
egyedül. Megvalósítja a filmben, amit
Bóka László így jellemez a regényben:
" ... a mítoszok patetikus Iíráía ez, Is
ten és a. lázadó angyalok, Angyal és
Ördögök ősvilágí harcának Iírája, Is
tennel feleselő próféták zsoltárainak Ií-

A SÁMSON, VAGY AZ OPERA
BECSŰLETE

Kétségtelenül volt valami igazsága
Pierre Bouleztiek, amikor az operamüfaj
válságáról, agóniájáról írt. Szerinte 1935
óta nem mutattak be a vHág színpadain
jelentős operát, ebben az értelemben AI
ban Bera Lutuia lett volna az utolsó
emlékezetes remeklés. Nyilvánvalóan
szélsőségesen fogalmazott, túlságosan
élesnek mondta ki véleményét, tagad
hatatlan azonban, hogy amit az opera
színpadon egy bizonyos formúban, az
érzelmek egy meghatározott skáláján el
lehetett mondani, azt elmondta Verdi és
néhol már-már túlságosan is bőbeszé

dűen a ,dallam másik zsenije, Puccini.
A modern zenerszerzők egy raja meg

is érezte, hogy ezen az úton nem lehet
tovább jutni. Nem véletlen, hogy pél
dául Britten színpada sokkal inkább
idézi a klasszikusokét, Mozartét vagy
Rossiniét, mint a romantikusokét, s a
kifejezés hasonló lehetőségeit lwtatja
például Orff és maga Boulez is. A zenei
forma természetsen mindnyájuknál más
és más, de az alapprobléma ugyanaz: a
hagyományos színház válságával eayidő

ben az opera is válságba jutott, s ki-ki
hite és vérmérséklete szerint igyekszik
megtalálni a kiutat.

SZOKOLAY SANDOR jelentőségének

talán az a titka, hogy életét tette az
operaszinpadra, s máTis sikerült bebi
zonyítania, hogy még a romantikus ope
rának is maradtak tartalékai, még ebből

a látszólag teljesen eldugult fOT1'ásból
is meg lehet termékenyülni. Neki azon
ban kényesen vigyázni kell a szöveg
egyensúlyára. Verdi megengedhette ma
gának, hogy csapnivaló szövegekkel dol
gozzon, meg kellett hát erősítenie művét

melódia szárnyalásában. Ha meggondol
juk, Puccini operáinak szövegrétege sem
mindenütt hibátlan remeklés, de mö
götte is ott volt az olasz hagyomány,
amely egyedülálló a világon: az itáliai
embernek valahogy vérében van a drá
ma, mintha mindig színházban lépne fel,
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rája ..." A néző számára nem is az
a kérdés: volt-e, van-e több elmondani
való Árvácskáról, vajon kivirágzik-e a
szeretet az alföldi szíken, hanem az,
hogy elegendő-e a mí mai szeretetünk
ahhoz, hogy a mai Árvácskákat befo
gadjuk és a szívünkben otthont készít
sünk nekik? !

H. B.

melyben hol tragédiát, hol vígjátékot
játszanak, s mindegyikhez megvan a
megfelelő álarca is. Szokolay Sándor
nem támaszkodhatott ilyen hagyomá
nyokra, meg kellett hát erősítenie művét

a szöveg tökéletességével. A hatalmas
sikerű VÉRNASZ-ban és a SAMSON
ban ma már klasszikus művet vitt ope
raszínpadra, a HAMLET-ben pedig a
világirodalom egyik egnagyobb remekét.

Azzal a szerencsés adottsággal ő is
rendelkezik, mint a legnagyobb opera
szerzők: látja az ellentétek mozgását,
melyek véaeredményben magának az
életnek legfontosabb hajtóerői. A Vér
nászban a szív és az ész, a Hamletban
a cselekvés és a gondolat, a Sámson
ban pedig a hívás és a hivatottság
konfliktusát vitte színpad1'a, ebből bont
va ki azt a hatalmas tablót, amely nél
kül talán nincs is opera.

Vagy talán mégis? A gondolatok üt
köztetéséből, a személyes cselekvés fel
szikrázó indulataiból is lehet operát
alkotni? A Sámson sikere azt mutatja:
lehet. Csak bátorság kell hozzá, olyan
fokú merészség, mint Boulezé volt, aki
azt mondja: robbantsuk fel az operá
kat, mert nincs értelme az egésznek,
csak hogy Szokolay bátorsága nem a
rombolásra, hanem az építésre irányul,
hisz meg akarja őrizni, meg akarja
újítani az operát. Abban a pillanatban,
amikor választása Németh László Sám
sonára esett, tudnia kellett, hogy új
útra tért: a gondolati opere megalkotá
sának jórészt járatlan ösvényére. A
Sámson nem hagy lehetőséget fordula
tos, izgalmas színpadi helyzetek meg
teremtésére, vagy lírai nyugvópontok
beiktatására. Itt a párbeszédek mozgat
ják a cselekményt, ami az opera nyel
vére lefordítva azt jelenti: az énekesek
nek kell megnyerniök az ütközetet. És
elsősorban ezért volt nagyszerű ötlet
lemezre is venni a Sámsont, hiszen ma
gyar mű előadása során győződhetik

meg az operaműfajt már szkepszissel
szemlélő külföldi zenerajongó, hogy ná
lunk most születik csak a tradició, most



alakul ki olyan műhely, mely tisztán
és érintetlen elhivatottsággal őrzi-óvja

az opera becsületét.
A lemezfelvétel szinte hiánytalan tel

jességgel őrizte meg a bemutató forró
hangulatát. . Ismét megcsodálhatjuk Me
lis György kivételesen érett, nagy mű

vészetét, Házy Erzsébet jellemábrázoló
készséqét, Palcsó Sándor kitűnő szöveg
mondását, Nagy Lajos alázatos, de ön
tudatos alkalmazkodását, s a többi sze
replők kabinetalakításait, melyek végül

Tájékozódás

Berzsei Dániel születésének kétszázéves év
fordulóján szép kötettel hódolt szellemének
és emlékezetének a kltünően szerkesztett So
mogyi Almanach. ,Takáts Gyula Hódolat Ber
zsenyi szeilemének címü, verseket és tanul
mányokat tartalmazó kötete a kései költő

utód szép tísztetgése és örökségvállaló gesz
tusa. Takáts Gyula, aki maga is Somogy
szülötte, s ugyanannak a tájnak ihletéséből

forrásozik gazdag Iírája, mint Berzsenyeié, a
versek vallomásos szavával és a tanulmányok
beleérző elemzéseivel azt a folyamatot érzé
keli, hogy a táj hátteréből kiemelkedve, a
vele való kapcsolatot soha el nem veszítve,
inkább újra meg újra belőle megterméke
nyülve egyetemessé válik a gondolat és an
nak költői kifejezése.

Berzsenyi erőtől duzzadó költészetének, Ho
ratiust és az antikvitást oly természetesen
nyelvünkbe oltó Urai Ieíeményének hatása vé
gighúzódik tizenkilencedik és huszadik szá
zadi irodalmunk történetén, s elsősorban a
Nyugat nagy nemzedékének poézisét termé
kenyítette meg, hatott Füst Milán szabadver
seire is, s innen Ilyés Gyulára. De talán

egyetlen huszadik századi költőnk se tett oly
sokae Berzsenyi emlékének ápolásáért, mint
Takáts Gyula, mínt a Berzsenyi Társa,ság el
nöke, majd a most Rippl-Rónairól elneve
zett múzeum igazgatója. Emlékét ébresztette
tanulmányaiban is, melyek egyaránt példái a
finom esszéírásnak és az elmélyült, tudós fi
lológiai munkának.

Már Kakuk a dombon címü kötete is Ber
zsenyi emlékéhez kötődik, hiszen a Berzsenyi
Irodalmi és Müvészetl Társaság a kis köny
vet a nagy költőelőd halálának századile év
fordulóján tette közzé 1937-ben. Előbb a Kút
címü kötetében jelentette meg egyik első

versét, A somogyi klasszikust, melyben így
idézte Berzsenyi emlékét: "S bár közel egy
század óta holt, - de Horáci-cédrus, meilet
ted - a legnagyobb latin - a hétszilvafás
Berzsenyi volt."

E mcstaní kötetében "Nildai koszorú" eim
mel ciklust gyüjtött egybe Berzsenyi emié-

zenetörténeti pillanat részesewe tesz
nek. Emlékezetesen szép a mű zenei
megvalósítása, mely elsősorban a ve
zénylő Kóradi András érdeme. Hason
lóan magas színvonalú volt az a mun
ka is, mellyel a Hanglemezgyártó Vál
lalat munkatársai (mindenekelőtt a ze
nei rendező: Mátyás János és a hang
mérnök: Lukács Judit) segítették az új
magyar opera megörökítését (SLPX
11738-9).

R. L.

kezetére. Jó néhány kötetben eddig kiadatlan
verse szerepel itt, melyek Urájának minden
ízét, zamatát felidézik, s jelzik, hogy a kife
jezés új útjain oly szívesen kalandozó költő

azért sosem hűtlen emlékeihez és ihletőihez,

ezek mtndíg megajándékozzák a szépség igé
zetével és az igazság kimondásának képessé-.
gével, Különlegessége a jelentős kiadványok
nak a Berzsenyi és Hörderlin közötti izgal
mas párhuzamokról szóló ragyogó tanulmány,
a Harmónia és Dlatíma, mely az első ilyen
kisérlet Irodalmurikban.

*
Néhány figyelemre méltó kiadvánnyal gya

napodott a külhoni magyar szépírodalom ter
mése. Ezt az irodalmat aligha lehet egysé
gesnek nevezni, jórészt különböző magyar
nyeívű folyóíratok, egyesületek és társaságok
körül verődnek össze képviselői, akik sokszor
évek hosszú során várnak arra, hogy gyüjte
ményük, kötetük megfelenhessék.

Hogy milyen rendkivüli nehézségekkel küzd
het egy költő az emigrációban, annak hü bi
zonysága Sári Gál Imre "Az ür beépítése";
"Tájak a légihidról", "Tüzes ikerség"; "Hor
dozható utak" és "Gépek imádása" címü
gyűjteménye, .mely egy kötetben jelent meg
összesen kilenc (l) példányban. Pedig Sári Gál
Imre valóban eredeti müvészegyéníség, aki
merész, meglepő képzettársitásokkal igyekszik
az élet minden jelenetéből, történéséből köl
tészetet kicsiholni. Nemcook a szót tekinti a
kifejezés eszközének, hanem mögöttes tarto
mányát, az asszociációkat is, malyeket ötletes
módon igyekszik manipulálni egyszerre felidé
zett vizuális és hang-éírnényekkel. Az ameri
kai élet alighanem sosem válik az Európából .
odaszakadtnak igazán otthonossá. míndíg ki
vül rekesztve érzi magát, idegen marad ebben
a furcsa kavargásban. Az idegenség, nyugta
lanság vibrál Sári Gál Imre kötetében is,
mely nemcsak izgalmas, hanem szívszorítö
híradás is: a messze szakadt, de míndíg ha
zavágyó férfi üzenete.

Szirmai Endre "A magányos óriás" eimmel
jelentette meg Szirmai Károly életének doku
mentumait. Jelek szellint ez a kötet egy na-
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gyobb vállalkozás első próbája, mely még
nem tartalmazza a "magányos órtás/', a dél
"idéki magyar irodalom e jelentékeny aLak
jának életének psszes dokumentumait, kiadat
lan műveít, alkotásainak bibliográfiáját sem,
inkább amolyan kedvcsináló mutatvány, me
Iyet az apa életének leghűbb tanuja és a do
kumentumok egyik birtokosa, a világhírű or
vos-biológus fiú (aki mallesleg költő is) állí
tott össze és gondozott. ,Természetesen nem
méltathatjuk itt Szirmai Károly költészetének
jelentőségét, e szerenesés válogatású kötet
azonban jól érzékelteti hagyatékának súlyát,
életművének meghatározó [ellegét, Bizonyos
helyeken szívesen olvasnánk többet, más do
kumentumokat pedig ismerünk (például a
lapunkban is ismertetett Kázmér-Szirmai le
velezést, mely az 11:1etjel-miniatűrökközött je
lent meg Szabadkán). Más helyütt a teljes
levél közreadása lett volna talán a helyes.
Néhány irodalomtörténeti ritkaság közlése
azonban mindenképp megkülönböztetett fi
gyelmet érdemel. Legérdekesebb az a részlet,
amelyben a szerző emlékei alapján elmeséli,
hogyan született meg a Kalangya 1936-os
Kosztolányi-száma. Gazdag képanyag egészíti
ki Szirmai Endre gyüjteményét.

Most került hozzánk Zakar András aritoló
gíája, A Sumér Hitvilág és a Biblia. A rend
kivül alapos válogatásból a szerző-szerkesztő

szándéka szerint izgalmas kép bontakozik ki
az úgynevezett őskinyilatkoztatásról, azokról
a korai vallásos tanításokról, melyek esetleg
évezredekkel később nyerték el végső rorma
jukat az ószövetségi Szentfrásban, Z8kar
András egymás mellett, párhuzamosan elemzi
a szaktudományok. a régészeti, történeti nép
rajzi, nyelvi eredményeit a hittudomány meg
látásaival. Eredményeit könyve befejezésében
így foglalja össze: "Az Oszövetség már eddig
is tanúsította, hogy Abrahám előtt is volt
isteni kinyilatkoztatás. Az ókori keleti népek,
főként legkorábban a sumérok egyre nagyobb
számban megfejtett emlékei pedig jogos ala
pot adnak annak a feltételezésére, hogy a
náluk talált és a kinyilatkoztatott igazságok
kal egybeeső tanítások főként az isteni ki
nyilatkoztatás segítségével vezették az embe
riséget a szellemi fejlődés és az Istennek való
személyes lcapesolat útján." (Komoróczy Gé
zának a Gyorsuló idő-sorozaban- megjelent
tanulmánya - ~gvető Kiadó - érdemben,
de kritikusan tárgyalja 2lakar András sumér
magyar rokonságót bizonyító megállapftásaít.)

A Magyar Műhely ízléses, szép kiállítású
kötetben, Kemenes-Géfin László forditásában
és utöszavával adta ki Ezra Pound "Canto"-it.
melyeknek epikus sorozatát nem is kevesen
a vítágtrodafom nagy műveihez mérték; a
szerző ebben a szeszélyesen továbbépülő e
poszban egy új, a mostanínáj humánusabb
civilizáció- alapjalt akarta megteremteni. Hal
Iatlariul nehéz olvasmány. hiszen Pound a
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világköltészet nagy eredményeit (még akinai
és japán liráét is) szintetízální akarta, s nem
maradt hűtlen a mara már szimbolikussá
vált eposzt hősök emlékezetéhez sem (Odüsz
szeusz is megjelenik a Cantókban), Az egész
mü tulajdonképpen a szüntelen előrehaladás

Urai megvalósulása. Végpontjában az újra
vísszaszerzett paradicsom j elképe villan föl.
"Emberek legyünk, ne rombolók" - ez Ezra
Pound személyes hitvallása, s ez a gondolat
sugárzik költészetéből. Kemenes Géfin László
- nemhiába kiváló költő - nagyszerű for
dításban adta kezünkbe e hatalmas szándékú
alkotást, utószava pedig kitűnő eligazító.

I1:rdekes számmal jelentkezett a Magyar
Műhely. ,Talán konzervatív ízlésünk az oka,
hogy a neoavantgárd "szövegek" egy részével
nem tudunk mit kezdeni, igen elgondolkód
tatóak viszont Thinsz Géza, versei, sok fi
gyelemre méltó gondolatot taralmaz Kibédi
Varga Aron tanulmánya a korszerű irodalom
kérdéséről s Albert Pál kitűnő kritikát írt
Parancs János legújabb verseskötetéről (illet
ve költészetének fejlődéséről).

J. Loew: Elmélkedések Jézus Krisztusról
(Opus Mystici Corporis Verlag 1975) című

könyve annak a lelkigyakorlatnak az anyagát
tartalmazza, melyet a szerző 1970-ben tartott
a Vatikánban, a Szeritatya felkérésére és je
lenlétében. Loew atya - akinek Beszélgetések
cimű könyvéről már szóltunk - a fribourgi
"Hit iskolája" igazgatója. Elmélkedés-soroza
tában arra az izgalmas kérdésre igyekszik
válaszolni: Ki Jézus Krisztus? Öt részben
vezet Jézus személyíségének lényegéhez. A
"Hallgassuk Istent l" címü részben azt a fo
lyamatot követi nyomon, melynek során "a
tanúk minket körülvevő nagy koszorúja"
(Zsid. 12, 1), a látható Egyház tagjai talál
kozhatnak Jézus kinyilatkoztatásával. Hallat
lanul izgalmas és időszerű az a beszéde,
melyben a szegényekkel való találkozás szük
ségszerűségéröl ír (Meghallgatni a szegényt!).
A "Krisztus előképei" sorozat az Újszövetség
Isten Bárányának vatöságáíg kalauzolja az
olvasót, majd Jézus "egész emberi ember
ségéről" szól reveláló erejű szavakkal, hogy
ebből a valóságrétegből eredeztesse az Egy
házban tovább élő Krisztus alakjának és Ti
tokzatós Testének realitását. A befejezésben
összefoglalja a keresztényi élet tanulságát.
Külön érdekessége a könyvnek. hogy a kiadó
hozzáfűzte még VI. Pál pápa zárószavait is.
A szentaeva a többi között így foglalja össze
mai küldetésünket: "Meg kell köszönnünk az
Úrnak, hogy ezekben a boldogtalan és mégis
boldog években születtünk, amelynek során
az Egyház igazán szemünk láttára változik át.
Ne legyünk vakok, hanem látók, szemtéljük
ezt, és mondjuk, amit Szent Péter ... : "Mi
lyen szép, mtlyen szép az Egyház arculatát
szemlélni, ha ilyen.'
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Dans son étude "Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre . . ." (citation tirée de l'Apocalypse, chap, 22, verset 7jb), László Kiss s'attache
a éclaircir ce qu'est l' Apocalypse, li mettre au point les principes d'Interprétatíon
des images dont l'auteur se sert pour décrire ses visions chargées de sígnifícatíon
symbolíque et a examiner si ces révélations ont toujours quelque chose li dire
a l'home d'aujourd'huí. - L'étude de Ferenc Sinkó a pour objet un intéressant
ouvrage hagtographíque de la littérature hongroíse de l'áge baroque: le recueil du
Pere jésuite Gabriel Hevenesi, paru a Trnava (en hongrois Nagyszombat) en 1692,
d'abord en latin sous le titre Ungaricae Sanctitatis Indicia, puis en 1695 en langue
hongroise. On y trouve relatée, sous forme de courtes notices biographíques, la
vie de cinquante saints dont les noms se rattachent a la Hongrie médiévale. C' est
la un témoígnage précieux du culte voué il. I'áge baroque aux saints du Moyen Age
et c'est dans ce fait que réside l'Intérét que I'ouvrage offre a l'histoire des idées.
Le préstige dont bénéficiait le livre du pere jésuite hongroís dans toute la Hongrie
du XVIIIe sieele. y comprís les groupes ethniques ne parlant pas le hongroís, est
attesté par l'églíse en bois d'Orawka, village habité par des montagnards polonais
dans le Nord-Est de l'ancien comitat d'Arva. Plus précisément, il est attesté par
les peintures qui - réalisées au XVIIle sieele - décorent le platond de cette église
et qui reproduísent il leur tour les gravures íllustrant I'ouvrage en question de
Gabriel Hevenesi. (Le comitat d'Arva a fait partie de la Hongrie [usqu'á la dislo
.cation de l'Empire Autriche - Hongrie en 1919. En 1920, treize villages - dont
Orawka - du Nerd-Est de ce comítat, habítés en majeure partie par des Polonais,
ont éte attribués il la Pologne.) - Apres la période du haut Moyen Age (ef. notre
numéro de Juin), c'est le tableau de l'Eglise du l\!Ioyen Age florissant tel qu'il se
reflete dans les romans pour la jeunesse, récemment parus en Hongrie, qui fait
l'objet de l'étude présente de Béla Bellér. Nous retenons de son article les passages
qui suivent: C'est a I'Eglíse tenant un rőle important dans la vie politique et cul
turelle que nos romanciers consacrent les pages les plus éclatantes, L'Eglise comme
grand propríétaire foncier est mise en Iumiére avec moins de netteté et il en est
de méme pour I'aspect ídéologique de la question. On pourrait reprocher il nos
romanciers de renrésenter I'Eglise médiévale de préférence de I'extérieur, presque
[amaís de l'íntéríeur, Aussi nos romanciers ne sont-ils guere a méme de faire
ressortir les structüres intimes de I'organísatíon complexe qu'est l'Eglise, son
fonctionnement, ses doctrines de base, ses actívités; En conséquence, l'Eglise appa
rait généralement comme une organisation instable, en voie de désagrégatíon 
quelque soit la périodé historique choisie par le romancier - et seulement dans
quelques eas rares, on la voit représentée comme un organisrne dynamíque et bien
équilibré. Aussí, dans nos romans pour la jeunesse, les faiblesses de l'Eglise sont
elles davantage míses en Iumiére que sa vitalité qui est cependant a la source de
sa subsistance, fait historique qui reste nécessairement dans la pénombre. Il faut
aussi noter la maniere différente dönt les personnages ecclésiastiques d'une part,
les civils d'autre part aínsí que épísedes de l'action dont ils font fígure, sont
mis en scene dans nos romans pour la jeunesse: alors que les poncifs du roman
tisme du XIXe siécle marqué par le goüt de l'excessif dans la peinture des carac
teres et I'agencement de I'írrtríque semblent etre tout faits pour représenter les
personnages ecclésíastiques, ces mérnes poncifs sont moins applicables dans le eas
des personnages elvils. Somme toute, il y a de quoi rayer, corrigor ou compléter
dans le tableau que nos romans pour la jeunesse nous offrent de l'Eglise... En
rnéme temps, il convient de rappelér que ce ne sont pas les romans pour la [eu
nesse qui sont appelés il etre de l'avant aux recherches historiques ; il suEfit s'íls
témoignent d'une documentation qui soít ft [our, Les romans qui font l'objet de
notre étude répondent, presque tous, ft cette exigence - ce que .l'on ne peut affír-
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mer que des émissions radiophoniques ou télévisées, mais nullement des manuels
Sljjolaires utílísés dans nos écoles, - Ladislaus Boros (Suisse) traite dans son essai
du cycle des Elégies de Duino de Rainer Maria Rilke. On pourra y lire la
Premiere Elégie dans la traduction hongroíse de Ladislaus Boros. - István Gál,
historien littéraire, publie les lettres que Paul Claudel et Jacques Maritain ont
adressées au comité de rédactíon de la NOUVELLE REVUE DE HONGRIE qui
parut de 1932 il 1944 il Budapest. Cette revue mensuelle était destínée it faire con
naitre il I'étranger les questions d'actualité de la Hongríe aussi bien que des pays
du Danube, qu'elles soíent culturelles, politiques ou économiques et a bénéficé de
la collaboration de personnalítés internationales de premier plan. - László Balássy
présente deux poetes vietnamiens. - Béla Saád rend homage il Géza Szarka,'
écrívaín et publiciste catholique, récemment décédé, en dédiant il son souvenir un
entretien imagínare, genre "table rende".

INHALT

László Kiss analysieI'lt in seinem Essay die apokalyptische Literatur und VOl'
állern die Offenbarungen von Johannes. Er sucht eine Antwort auf die Frage, was
der heutige Predígér mit den unklaren Texten oder míssverstandlíchen Bildern in
der Bibel anfangen kann. "Um auf diese Frage eine richtige Antwort geben zu
können - schreibt der Autor - müssen wir zunáchst fül' uns selbst klaren, was
Apokalypse ist, welche die Hauptprínzípíen seiner Deutung sind, was ist der Sinn
des Symbols unter den anderen, verstándlicheren Worte der heiligen Schrift?
Ob diese geheímnísvollen Aussagen auch heute noch ihre Aktuálitat haben." Der
Autor setzt sich mit 'verschíedenen Fragen diesel' Art auseinander. - In einem
Beitrag, betitelt "Alte ungarísche Spirítualítat" schildert Ferene Sinkó die kurze
Geschichte des Dorfes Orawka und prásentíert die Kunstschatze der Holzkirche
des Dorfes. Orawka ist eines der dreizehn Dörfe die im Norden Ungarns nach dem
ersten Weltkríeg und nach Auflösung der Österreich-Ungarischen Monarchie durch
Volksentscheid an Polen angeglíedert wurden. Der Autor befasst sich auch mit
einem Buch von Gábor Hevenesi űber "alte ungarlsche Heiligkeít", das im Jahre
1692 in Nagyszombat erschien und dessen Bildmaterial im 18. Jahrhundert auf
dem Plafond der Holzkirche von Orawka durchkopiert wurde. "Die Holzkirche
von Orawka ist nicht nur aus kunstgeschíchtlíchem und geístesgeschichtlíchem
Gesichtspunkt ein interessantes Denkmal, wáhrend sie eine Kirche der polnischen
Bergbewohner, der Goralen, ist, erinnert sie auch an altherwürdíge ungarísche
Píetat" - schreibt zusammenfassend der Autor. - Béla Bellér setzt seine Analyse
von neuen ungarischen Jugendromanen fort. Nachdem er im vorangegangenen Ref
ferat das Kirchenbild .des Frühmittelalters in den gennanten Romanen untersuchte,
befasst er sich diesmal mit der Frage wie das Kirchenbild des Hochmittelalters
in der fül' die Jugend geschríebenen Geschichtsromanen der letzten Jahrzehnte
erscheint. Er stent unter anderen fest: "Unsere Romanschriftsteller prasentíeren viel
farbíger die polítische und kulturelle Rolle der Kirche als ihre wirtschaftliche
Tatigkeit und sie geben auch ein ziemlich verschwommenes Bild über die ideolo
gischen Erscheínungen. Wir könnten auch beanstanden, dass unsere Romane die
Kirche des Mittelalters im allgemeinen nur von aussen her darstellen und beinahe
nie von innen aus, So können sie nicht immer die innere Struktur, die Funktioníe
rung, die zusammenhaltenden Prínztpien und die alltagliche 'I'atigkeit der Kirche
als System aufzeigen. Eine Folge diesel' Art von Darstellung ist, dass die Kirche
in den Romanen im allgemeinenund von der Zeit unabhángíg, als labile, sich
auflösende Organisation erscheint und nur selten als eine lebensfáhíge, dynarnísche,
ausgeglichene Struktur. Infoigedessen geben die Romane ein .authentisches Bild über
die Schwáchen der Kirche, nicht aber über ihre Starke; das verdunkelt andererseit
die geschichtliche Tatsache ihres Fortbestandes. Auch Ausserlichkeiten und Schab
Ionen der Romantik des 19. Jahrhunderts werden bei der Charakterísierung der
kirchlichen und weltlichen Personen diesel' Romane leicht übernommen. In dem
Kirchenbild der Geschichtsromane fül' Jugend ist also vieles zu verbessern und zu
ergarizen . .. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass von Jugendromanen
kaum zu erwarten ist, dass sie in wlchtígen Punkten des Geschichtswlssenschaít
und Geschichtsforschung vorausgehen: es genügt wenn sie mit denselben Schritt
halten. Dazu sind sie aber beinahe alle fahíg, viel eher als die Lehrbücher und
nicht weniger als die Kommunikationsmittel ..."
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Áriáik a Fidelio, A bűvös va
dász, A bolygó hollandi,
Bánk bán, A trubadúr, A
végzett hatalma, Don Carlos
és Aida c. operákból.
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SLPX 11735 ára: 60,- Ft
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Gordonkaverseny

MARTIN:
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kiszenekarra

FARKAS:
Concertino all'antica
gordonkara és vonószene
karra

Perényi Miklós (gordonka)
MRT Szimfonikus Zene
kara

Vezényel: Lehel György

SLPX 11749 ára: 60,- Ft
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