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KISS LÁSZLO

DE A FÉNY PARTOT ÉR
"Az emberélet útjának felén / egy nagy sötét erdő jutott belém:-/ a születö ha

lálnak tudata. / Sok ágbogával, árnyával növekszik; / s én hordozom - ha nem
tetszik, ha tetszik -, / Nem szarv, maszk, lőpata, / kívülről leső rém ez a
tudat; / erdő a szívem égboltja alatt; / susog szelíden, mert hálás nekem, 7 eM
levele sem sarjad nélkülem." (Devecseri Gábor Erdő című verse)

Ez a vers megfordítja a dantei gondolatot: nem "én" jutok el a "nagy sötét
erdőbe" "az emberélet útjának felén", hanem az erdő "jut belém", és a születő

halál tudata nem kívülről fenyegető, rám leselkedő rém, hanem belülről, a szí
vem mélyéről fakadó, sűrűn burjánzó erdő: a mai kor réme - a rák. A mo
dern ember életérzését és halálfélelmét fejezi ki ez a vers. A hivő ember ugyan
tudja, hogy "az emberélet csak a halállal teljesül egésszé" (Sík Sándor: Imádság
jó halálért); de a hitből fakadó meggyőződés nem zárja ki sem a kételkedés le
hetőségét, sem azt a gyötrő kíváncsiságot: mí is történik hát velünk a halálban,
mi vár ott ránk? Van-e túlvilági élet, vagy mindennek vége? Van-e híd, vagy
egy keskeny palló a túlsó partra? Ránk ragyog-e az örök világosság fénye, vagy
örök homály borul ránk? Megsemmisülünk-e teljesen és véglegesen, vagy van
feltámadás? Van-e isteni igazságszolgáltatás és ítélet, örök jutalom és örök bün
tetés, bűntől megtisztulás? Elhessegetjük magunktól a halál gondolatát, mint
nyáron a legyeket arcunkról; de az ilyen vagy amolyan formában míndig újból
visszatér, különösen szeretteink halálakor, magányos óráinkban, álmatlan éjsza
kákon. Mindig újból és újból visszatér, "zümmög, dörömböl, nyugtalan / sem
miből font bilincs / torkod szorítja, hogyha van / s magad se vagy, ha nincs".
(Devecseri Gábor: Várakozva.) Van, aki próbál rendíthetetlen nyugalommal szem
benézni vele a horatiusi "et si totus mabatur orbis, impavidum ferient 'Tuinae":
"ha ai egész világ összeomlik is, rettenthetetlen nyugalmában temetik őt maguk
alá a romok" elve szerint. Bár sokszor ez a rettenthetetlennek ákázott nyugalom
nem más, mínt csupán a gyermeki szív kétségbeesetten vergődő rémü1etének
leplezése. Van, aki úgy tesz, mintha nem venné észre, van, aki úgy várja, mint
valami ritka vendéget: ünnepélyesen felkészül a fogadására, nyugodtan elbúcsúzik
esaládtagjaitól, szeretteitől. Van, aki retteg és borzadva fél tőle, van, aki mene
kül előle és van, akí úgy várja a halált, mínt megváltást a földi gyötrelmektől.

Van, aki maga keresi, eléje siet: egészségét rongálva, életét veszélyeztetve, vagy
egyenesen önmaga vet véget életének. Az egészséges emberben azonban az élet- .
ösztön fellázad az elmúlás ellen, ellene mond az elmúlásnak és teljes erővel

küzd ellene. "Alacsony, szürke ég. / Maholnap hó lesz. / De nézd inkább a ró
zsát: / dérmarta kertben áll. / s egyetlen szirmát el nem eití. / Lélek, te is
légy / ellentmondás ez elmúlásnak." (Rónay György: Rózsa dérben.)

Mi történik velünk a halálban? Mi lesz tudatunkkal, létünkkel, múltunkkal ?
Örök éjszaka jön, vagy örök világosság, megsemmisülés vagy örök élet? Ezek
re a kérdésekre hiába keresünk kielégítő válaszokat hitünkön kívül. Csak a hit
ből tudhatjuk meg, mí történik velünk ,a halálban. A hit nem csupán értelmi
elfogadása egy igazságnak, hanem ugyanakkor önmagunk feltétel nélküli rábí
zása Arra, akiben és akinek hiszünk. Hasonlóa szeretethez. Teljes bizonyosság
gal azt sem tudhatjuk meg soha, hogy egy ember igazán szeretett-e bennünket.
Az igazi szeretetben vállalnunk kell annak kockázatát, hogy becsapnak, kifoszta
nak, kigúnyolnak bennünket, hogy visszaélnek szeretetünkkel. A hitben is ilyen
határtalan nagy bizalom, ilyen kockázatvállalás van.

Próbáljunk hitünk fényénél szembenézni a halállal, felhasználva a legúiabb
teológiai kutatásokat és lassan általánossá váló véleményeket.

Halálunkban Istennel találkozunk végérvényesen és mindörökre. - "Honnan
jön ez a fény / az űrben, az üres / égen ez a sugár? / Az a csillag talán / már
nem is létezík, / ahonnan útrakelt. / Elmúlunk, de a fény / partot ér valahol"
(Rónay György: Asztronómia).

Az ember testi-lelki összetettségében. éppen mint "ember" a halálban, "el
múlik": megszűník létezni, "de a fény partot ér valahol". Ez a fény: mi va
gyunk, és a part, ahova elérkezünk: az Isten. Már földi életünk folyamán is
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sokszor és sokféleképpen találkozunk Istennel. T~lálkozunk Vele az imádságban,
amikor bajainkban hozzá fohászkodunk, vagy neki a vett jókért hálát adunk.
Találkozunk Vele minden szolgálatban, amikor szenvedő embereken segítünk,
velük jót teszünk, Találkozhatunk Vele meghitt beszélgetésben, barátságban vagy
szerelemben, tiszta emberi szeretetben. Találkozhatunk Vele a természeti vagy
művészí szépség élvezésében, szent és jóságos emberekben, a szenvedés megren
dültségében, és még sok más nemesítő emberi élményben. Mindezekben a talál
kozásokban azonban Isten rejtett Isten marad, fátyol borítja arcát, nem láthat
juk meg űt színről színre. Találkozunk Vele, de Ű mindíg távolabbra húzódik
tőlünk. A halálban azonban "partot érünk", és szemtől szembe találkozunk
imáinknak és vágyódásainknak. reményünknek és hitünknek szeretett Istenével.
Amikor a mennyországról beszélünk, nem "dolgofra" kell gondolnunk, hiszen ott
nincsenek "dolgok". A mennyország: személyes találkozás Istennel. Tündöklő

fényben felragyog előttünk az Isten, szemünkről lehull a vakság hályoga, és
az Ű fényének világánál olyan szépséget pillantunk meg, amiről eddig sejtel
münk sem volt. Minden emberi szó és hasonlat csak gyámoltalan tapogatózás,
értelmetlen dadogás ennek a kifejezésére. Hogyan magyarázzuk meg egy vakon
születettnek, milyen a szivárvány? Hogyan értessük meg egy süketnémán szü
letett emberrel egy zenei mű szépségét? Hogyan értse meg egy olyan ember,
h.ogy mi a szeretet, akit soha senki sem szeretett? "Szem nem látta, fül nem
i'lallotta, emberi szívbe fel nem hatolt ..." Rádöbbenünk majd, mílven hatalmas,
végtelen nagy az Isten, milyen jóságos, milyen bölcs, milyen szent és szép.

Ez a találkozás végérvényes találkozás lesz, örökre szóló találkozás, amely
betölti egész lelkünket, gondolatvilágunkat, akaratunkat és érzelmeinket is át
hatja. Az "örök nyugalom" fogalmával próbáljuk sokszor megközelíteni ezt a
találkozást. A földi élet nyugtalanító hajszája után kétségkívül nyugalom és pi
henés lesz, de a nyugalom nem fejezi ki az örök élet dinamikus [ellegét. Isten
maga is megismerés és szeretés, a boldogítás és a boldogság végtelen áramában,
a Szentháromság feszülő titkában lüktető élet; ez az élet minket is magával ra
gad és sodor egyre beljebb az Istenbe: az Ö megismerésének, szeretetének és
boldogságának centruma felé. Időbeliség nélküli állandó előrehaladús és kibon
takozás lesz ott életünk az Abszolút Jövőben: Isten örökkévalóságában, amelyben
gyarló tehetségünkhöz és képességünkhöz mérten részesedünk.

Ez a találkozás: ítélet lesz számunkra. - Hasonló élményben már a .földön
is lehet részünk. Találkozunk egy kedves, jóságos emberrel, aki megszerét ben
nünket és valami szép, nagy feladattal bíz meg bennünket. Minden örömünk
mellett is félelem tölt el, mert arra gondolunk, mennyíre nem érdemeltük ki
ezt a bizalmat, mílyen sok hibánk van, amelyek miatt nem vagyunk méltók
ennek az embernek a szeretetére és bizalrnára, és félünk, hogy nem leszünk
képesek megbirkózni a ránk váró nagy feladattal.

Kellemetlen élmény lenne számunkra az is, ha piszkosan, gyűrött; ruhában
mennénk el valahova vendégségbe, ahol mindenki szépen fel van öltözve. Éget
né arcunkat a szégyen pírja, és még a legjobb társaságban sem éreznénk jól
magunkat, sőt éppen az lenne a legkényelmetlenebb. Ilyen értelemben lehet kí
nos élmény számunkra az Isten-találkozás, mert ebben a találkozásban önmagunk
és Isten elótt feltárul egész lelkünk, életünk. És nem lehet többé sehóvá sem
elbújni, nem lehet felvenni a képmutatás szépítő álarcát, lelki mezítelenségün
ket nem takargathatjuk többé sem a mentegetőzés tarka köntösével. sem a ha
zudozás palástjával. "Úgyis csak az 'Úr lát míndenkí szemével. / s hamít ten
magadból szégyenkezve nézel, I tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden
által I az Isten is nézi, az Isten IS látja I ... Óh jaj, hova bújhatsz te magadnak
réme, / amikor magad vagy az ltélő kéme?! / Strucc-méd fúr a percek vak fö
venye alá I balga fejünk - S így ér a félig kész Halál, I s akkor mivé leszünk
mi?" (Babits Mihály: Psychoanalysis christiana).

Nem az Isten fog elítélni: mi ítéljük el saját magunkat. Látni fogjuk, hogy
egész életünkön át mennyire szeretett bennünkrt az Isten, mennyire elhalmo
zott minket ajándékaival! Ennek kontrasztjaként: azt is látni fogjuk, milyen há
látlanok voltunk mí Vele szemben! Látni fogjuk kícsínyességeínket, híúságunkat,
önzéseinket, hazudozásainkat és képmutatásunkat. szívünk _keménységét, lustasá
gunkat; hogyan hajszoltuk a bűnös élvezeteket, mennyire féltünk és húzódoz
tunk a munkától, visszariadtunk az áldozattól, rettegtünk a szenvedéstől. Lát-
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ni fogjuk, mennyire elítéltünk másokat, lenéztük, megvetettük az embereket,
közömbösen haladtunk el a szenvedők, éhezők mellett, eszköznek használtuk
Mások jóságát saját önző érdekünkben. Látni fogjuk minden mulasztásunkat és
Itanyagságunkat, önmagunkat teljes mezítelenségünkben és nyomorúságunkban.
Lelíull minden lepel, lehull minden álarc, kiesünk betanult szerepünkből. Nem
lehet többé "megjátszani magunkat",

Míndez ítélet is és tisztítótűz is egyúttal. Mert ez a fájdalom józanító, gyó
.gyím és tisztító hatá.sú fájdalom. Egyszer s mindenkorra kigyógyít az önístenítés
ból és megtisztít minden lelki szennytől. Fájni fog ez a tisztulás, mert belemar
legfájóbb elevenünkbe; de csak a lelki gyötrelmek e gyógyító, javító és tisz
Mm tüzén át juthatunk el Isten irgalmának és jóságának igazi megtapasztalásához.
A földön is van olyan szenvedés, amely gyógyít és tisztít; kigyógyít az önzés
ból, érzékiségből, hiúságból, elmélyíti a lelkünket és feltárja lelkünk ajtaját a
másik ember, a szenvedő ember felé a részvét és együttérzés érzelmében.

Ebben a találkozásban Istent nemcsak Bíránknak éljük meg, hanem megta
'l'asztaljuk egyszersmind végtelen irgalmát és szeretetét. Jézus tanítja, hogy min
dig meg. kell bocsátani az ellenünk vétőknek. Isten is megbocsát nekünk bűn

bánóknak minden bűnt minden feltétel nélkül. Irgalmának nincs határa. Úgy
ilel át, ahogyan a jóságos atya ölelte. át a példabeszédben a tékozló fiút; nem
kérdez már semmit a múltról, mindent megbocsát. Higgyünk Isten irgalmas
fteretetében és bízzuk rá magunkat. Isten felénk áradó végtelen szeretetére
esak az ilyen bizalomteljes szeretet lehet a méltó válasz. Aki hisz Istenben, azt
a halál bevezeti Isten szeretetének felfoghatatlan, csodálatos titkába.

A halálban az egész ember jut el Istenhez egész életével. - "Ha szarencséje
van, mind többet lát az ember, / ahogy múlnak az évek. / Igy lesz évről évre
,azdagabban / évről évre szegényebb. / És szegényebben évről évre így lesz /
évről évre mégis gazdagabb, / az idő. hűtlen vendég, búcsú nélkül/megy el, de
.jándéka megmarad" (Rónay György: Marienbadi elégiácska). - "Tempus omnia
secum fert" - "az idő míndent magával hoz". Fordítható ez a latin közrnondás
úgy is: az idő mindent "magával visz", és így is igaz, mert az idő nagy tolvaj:
megfosztja az embert fíatalságától, reményeitől, vágyaitól ; ősz tincseket sző ha
jába, barázdákat szánt arcába, megismertet a csalódás és kudarc keserűségeível.

megrokkantja testünket, aláássa egészségünket. Az ember így lesz egyre szegé
nyebb; ugyanakkor azonban más szempontból, lelkiekben így lesz egyre gaz
dagabb: élettapaszta1atban, tudásban, bölcsességben, élményekben, a szeretét hű
ségének gyümölcseiben. "Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső

ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani
pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei dicsőség túláradó mértékét szer
zi meg nekünk" (2Kor 4,16k).

A halál az újabb teológiai értelmezés szerint nem a test és a lélek szétvá
lása, hanem az egész ember halála,' ugyanakkor azonban az egész ember feltáma
dása is. Vagyis nem csupán a "lélek" jut el az Istenhez, hanem az egész ember.
lsten és a mennyország fogalmát ki kell szabadítanunk a földi-anyagi lét kate
góriáinak: a térnek és időnek rabságából. Sem a tér, sem az idő kategóriája nem
alkalmazható Istenre, sem pedig a halálában Istenhez eljutó emberre. Amint a
mennyország nem lent és nem fent van, és egyáltalán nem valamiféle irányban,
vagy valamiféle megjelölhető "helyen", ugyanúgy nincs az időben sem, hanem
bent van az emberben és bent van az isteni örökkévalóságban. Az Istenhez el
érkező ember a maga véges médján részesedik Isten örökkévalóságában, (ezt ne
vezhetjük "aevum"-nak, vagy "megdicsőült időnek"), de nincs többé ebben a
mérhető időben. Igy valóban "búcsú nélkül" távozik az idő, de "ajándéka meg
marad". Az idő ajándéka: mindaz, amit az időben megéltünk és ami abból ma
radandó. "Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg ...
mert tetteik elkísérík őket" (Jel 14,13). "Nincsen külön halál: a meghalás / az
élet fáján fakadó gyümölcs. / Amit ültettél, amit ojtogattál, / amit öntöztél.
amit metszegettél, / ápoltál rajta: mínd-rnínd visszaadja / a nagy gyümölcsben ..."
(Sík Sándor: Imádság jó halálért). Tetteink, amelyek követnek bennünket: ez
életünk fájának nagy gyümölcse, amelynek kitermesztésén földi életünk folya
mán fáradoztunk.

A halálban az egész ember "testével és ·lel.kével együtt" - vagyis egész éle
'ével, személyes világával, élete eqész megmásíthatatlan egyéni színű történeté-
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vel lép Isten elé. - "Minden egyes ember saját, titkos; személyes világ. I Eb
ben a világban van szép pillanat I ebben a világban van borzalmas óra, I ám
mindez előlünk rejtve van. II És ha egy ember meghal I akkor meghal vele az
első hó, I az első csók és az első harc, I mindezt magával viszi. II Mit tudunk
mí barátainkról, testvéreinkről, I mit tudunk mí a számunkra legkedvesebbről

is? I és saját édesapánkról is? I Mi, akik mindent tudunk, - semmit sem tu
dunk. II Az emberek elmennek ... I Onnan nincs többé visszatérés. .' Titkos
világaik nem keletkeznek újból. I És én szeretném míndannyíszor újból I ezt a
visszahozhatatlanságot világgá kiáltani!" (Jevgenyij Jevtusenkó verse).

Minden egyes ember: külön kis világ: élményei csak az övéi; ezért minden
ernber végtelen érték és megfejthetetlen titok. A halál ezt a "kis világot" sem
mísítí meg, éppen ezért olyan rettenetes. Ha meghal egy ember, vele hal meg
az az első hó, amit csak ő látott, az első csók, az első szerelem, az első csaló
dás ... vele hal meg minden szeretete és minden szenvedése, minden munkája
és minden küszködése... Egy eddig soha nem létezett és ezután már soha nem
létező egész kis világ omlik össze és süllyed bele a semmibe. .

Csak ha mindezt átgondoljuk. tudjuk átérteni. miért is szűkséges számunkra
a feltámadásba vetett hit. A feltámadás azt jelenti, hogy ez az egész személyes
1cis világ mindenestül elérkezik az Istenhez. Isten a biztosítéka annak, hogy
mindez örökre tovább él, nem semmisül meg, hanem megtísztul, átalakul, és
örökre él. "Vajon milyen lesz, majd ha végül, I Utolsó menedékül / E zűrös lét
után a jó Nihil I Kapuja nyíl? / Ha nem kell senki már, és senkinek se kel
lek, / S testem eloszlik, I És lelkem is szelíden véle foszlik I Mint egy bolon
dos, áprilisi felleg, I Mely sírt sokat. - I Mit tartogat I A.kkor a végső pilla
nat? / Látom majd Isten távoli szemében I Megcsillanni egy legördülő fény
ben I Szomorúságomat?" (Tóth Arpád: Szomorúság Anteusa). A halál végső pil
lanadának a költőtől megsejtett látomása: Isten távoli szemének legördülő fényé
ben megcsillanó "szomoruság": az egész földi élet, amelyben mínt a Föld-anyá
val érintkező halott Anteus, újjáéled az Istenbe elérkező egész ember. - Jézus
hozzáfűzi: szomorúságunk ott örömre változik (vö. Jn 17,20).

Személyes világunkhoz a többi világ és az egész történelem is elválasztha
tatlanulhozzákapcsolódik. A halálban ezért velünk együtt az "összes többi" tör
ténelem is Isten elé lép. - A mai antropológia egyik legjelentősebb felismerése,
hogy az ember nem válhat teljes értékű emberré más emberekhez fűződő kap
csolatok nélkül. Eln! annyit jelent, mint találkozni másokkal, megtapasztalni
másokat. A gyermek megtapasztalja szüleí részéről a szeretetet és csak így ké
pes később ő maga is szeretni. Csak aki megismert más embert a maga másmí
lyenségében, képes az önismeretre. Az ember másokhoz fűződő kapcsolataiban lesz
teljes értékű ember azáltal, hogy másokkal közös élményben tapasztalja meg a
világot. Halálában az ember egész személyes világát elviszi magával Isten elé.
Ebbe a személyes világba beletartoznak más emberek is, akikhez a szeretet szá
lai fűzik: szülők, testvérek, rokonok, házastárs, gyermek, és jó barát, munka
társ stb. Mindezek rányomják a maguk egyéniségének bélyegét életünk törté
netére, beletartoznak életünk összességébe. sorsunknak és szívünknek egy-egy da
rabját alkotják. Emberi mívoltunk, életünk története el sem gondolható nélkü-v
lük, Száz és ezer szállal fűződünk hozzájuk, és ezernyi szállal szövődík aző

sorsuk is a mi életünk sorsának szövetébe. Elettörténetünk az ő élettörténetük
Kel együtt alkot egészet. Ha ez így van, akkor a halálban velünk együtt az
egész világ Isten színe elé lép. Velünk együtt az egész emberiség egész élete
Isten elé jut.'

Az egyház mindig is hirdette, hogy az egész emberiség megjelenik Isten előtt

és az Isten azt megítéli. Az is igaz, hogy nem egyénenként, hanem a "szentek
közösségében", másokkal együtt részesedünk Isten életében. A hagyományos doge
matika az utolsó ítéletet a világ végére: a történelem végpontjára helyezte. Ha
megértem, hogy a halálban az egész ember megjelenik Isten előtt, és azt is
megértem, hogy az egész emberhez sok más ember is hozzátartozik, és az egész
emberiség történelme egységes, egymásba fonódó szövetet képez, akkor azt is el
kell fogadnom, hogy a halálban az egész emberiséggel együtt és velük egyszerre
állok az Isten színe elé.

Hogyan lehetséges ez? Hiszen: én még élek, -sok barátom pedig már halott.
Hogyan érkezhetünk egyszerre Isten elé? Vagy: én meghalok, a világtörténelem
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pedig megy tovább évezredeken át. Hogyan lehetséges, hogy "egyidőben" érke
zünk meg Isten elé?

Az idő földi szemmel nézve nagyon is reálisnak tűnik, valójában azonban
nagyon is tűnékeny. A mi világunkon "kívül nincs idő, mint ahogyan tér sincs.
Az idő is, mint a tér, tudatunknak olyan szemléletmódja, amelyben a földi va
lóságokat megéljük. Isten világában nincs tér és nincs idő. Amikor az ember
meghal, abban a pillanatban belép az Isten világába; nem térben-időben él to
yább, hanem túl van minden téren és időn. Amit az ember földi életében tett
és szenvedett, az mind beletorkollik, "beleérik" az Istenbe. Az ember új egzisz
tenciája Istennél lesz, mint "a földi idő összege és gyümölcse" Istenben megdi
csőülve, de saját maga az ember már nincs az időben. Isten felől nézve tehát
nem lehet azt mondani, hogy az egyik ember "hamarabb" van az Istennél, a
másik ember meg "később". Istenben ennek a kategóriának egyszerűen nincs
semmi értelme. Azok az emberek, akik különböző időpontokban haltak és hal
nak meg a földi élet dimenzióját tekintve, Istenbe "egyszerre" érkeznek meg az
örökkévalóság egyetlen és mégis örökké tartó pillanatában. Egy édesanya egy
szer halálos ágyán azon bánkódott, hogy itt kell hagynia gyermekeit; és azok
talán majd a mennyországban hiányozni fognak neki. Egy belső hang ezt súgta
neki: "Mire te odaérsz, ők is ott lesznek!" Minthogy Istenben nincs idő, így ab
ban a pillanatban, amikor meghalok, már véget ér az egész világtörténelem; az
én Isten-találkozásom egybeesik az egész emberiség Isten-találkozásával, és az én
halálomban már bekövetkezik a test feltámadása is. Amikor az ember meghal,
maga mögött hagyja az időt és elérkezik egy olyan pontra, amelyben az összes
többi történelem "egyidejűleg" ér véget, "közben" bármily hosszú időt foglalt
volna is magában a történelem a földi idő dimenziójában mérve. Igy tehát
sejthető, míért indulunk ki teljes bizalommal abból, hogy nem csupán a lel
künk találkozik Istennel, hanem egész egzísztenciánk, együtt a lélek a testtel
és az egész emberiséggel, az egész világtörténelemmel. Ezért a világ vége való
ban közel van, nincs messze az ítélet órája, és valóban a végső időkben élünk.
Földi életünk ideje az isteni örökkévalóság leánya és a mi örök életünk szü
lőanyja. Földi életünk: Isten ajándéka nekünk, és a mi ajándékunk Istennek,
ha értékes tartalommal töltjük meg: a szeretet cselekedeteinek és szenvedései
nek örök értékű kincseivel. Ez az a földön gyűjtött és mégis a mennyben fel
gyülemlő kincs," amelyet a rozsda és moly meg nem emészt, amelyet a tolvajok
ki nem ásnak, és el nem lopnak, s amelynek a gyűjtésére biztat bennünket
az üdvözítő (vö. Mt 6,15kk). A halálban számunkra megszűník az idő, ezért nem-

- csak saját beteljesedésünket éljük meg, hanem egyúttal a .világ beteljesedését is.

Végérvényes találkozásunk Istennel Jézus Krisztusban "történik". - A ki
nyilatkoztatás, ha az örök életről beszél, mindíg Jézus Krísztussal hozza össze
függésbe. A halálban Ó jelenik meg nekünk, mert Ó a mi Itélőbíránk és üd
vözítőnk. Ó változtatja át halandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá. ci
ítéli meg a világot, ad neki örök életet. Istennel is Jézus Krisztusban talál
kozunk. Benne ragyog fel előttünk Isten, Vele találkozva éljük meg az ítéletet.
Benne tisztulunk meg bűneinktől, és benne nyerjük el Isten irgalmát és az örök
életet.

Miért van ez így? Mert már a történelem folyamán is így volt. Isten sok
féleképpen szólt hozzánk, de végérvényes Igéjét Jézus Krisztusban mondta ki
(vö. Zsid l,lk). Benne lett Isten végső Kinyilatkoztatás és végső Jelen ebben a
világban. Benne kapcsolódott Isten végérvényesen ehhez a világhoz. Aki tudni
akarja, kicsoda Isten, annak Jézusra kell néznie. Isten felszabadító és megváltó
cselekvése Jézus Krisztusban éri el teljes mélységét, Jézus az a "hely", ahol Is-

. ten végérvényes cselekvése beleszövődik a földi történelembe. A földi történe
lem a túlvilágon nemcsak egyszeruen "tovább megy", hanem ott találja meg
maradandó végérvényességét. amelybe minden beletorkollik, ami lényeges volt
a földi történelem folyamán, és akkor ez a Jézus Krisztus a túlvilágon is az
Isten-találkozás "sajátos helye" lesz, egy örökkévalóságon át, amint már a föl
dön is az volt. Ű az, akiben megkapjuk az élet ajándékát, akiben Isten szere
tetének Igéjét számunkra kimondja. "Itt bukkanunk rá hitünk legmélyebb Gs
legszebb titkára: Isten bennünket, embereket annyira elfogadott és annyira sze
ret, hogy mi Istennel az egész örökkévalóságon át nem találkozhatunk másként,
mint az ember-Jézusban, hogy mí mindörökre egy Embernek a Szívében találjuk
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meg magát az Istent és Benne érkezünk haza Isten végtelen szeretetébe"
(Gerhard Lohfink: Was kommt nach dem Tod? - Naherwartung, Auferstehung,
Unsterblichkeit, Freiburg-Basel-Wien, 1975. 148. o.), Ha ez igy igaz, akkor nem.
szóvírág, nem költői túlzás vagy jámbor álmodozás az sem, hogy ugyanez ar:
istenemberi Sziv az egymással való találkozásnak és szerétet-egyesülésnek is "sa-
játos helye", "minden szív királya cs középpontja", !

A halál hasonlít a születéshez. Ha az anyaméh sejtjei gondolkozní tudná
nak, a magzat megszűletésekor bizonyára így gondolkodnának: "Ez is meghalt;
szegény, pedig milyen szép naggyá fejlődött az elmúlt kilenc hónap alatt! Itit
hagyta a mi világunkat, olyan világba ment, ahonnan nincs többé visszatérés."
A gyermek sírása jelzi, hogy új, számára szokatlan környezetbe érkezett, ahct
langyos vízben tisztára fürdetik, azután rámosolyog az édesanyja. A harcU:
"mennyei születés", beleszületés Istenbe Jézus Krisztus által.

BODA LÁSZLÓ

](ÖRNYEZETVÉI)ELEM' ÉS TEOLÓGIA
A magyar könyvpiacon az 1975-ös évben két figyelemreméltó kötet jelea*

meg, mely a környezetvédelem kérdéseit a tudományos felvilágosítás szándéká
val vizsgálja. Mindkettő a meghökkentő tények egész sorát vonultatja föl boly
gónk megóvásának szükségességével kapcsolatban. Egyben szenvedélyes hango.
szót emel a környezeti ártalmak lehető kiküszöbölése érdekében, minthogy ezell
egyre komolyabban veszélyeztetik az emberi életet. Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete különleges feladatának tekíntí e szorongató probléma tudatosítását és a
megoldást segítő elméleti, valamint gyakorlati kezdeményezések támogatását. A
környezetvédelemről tudományos konferenciák tárgyalnak.í Nálunk pedig az or
szággyűlés 1976. március lB-án részletesen megfogalmazott törvénybe iktatta a
környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseit. A törvény célja, "hogy az embeei
környezet megóvását és tervszerű alakítását elősegítse" (I. 3. §).

E tanulmány a kérdés egyetemes és hazai aktualitása kapcsán a természesi
környezet teológiai vonatkozásait szeretné röviden megvilágítaní. Erre részben
külföldi tanulmányok adnak bátorítástt, részben az, hogy Barbara Ward és Bené
Dubos Csak egyetlen föld van című könyve (Budapest, 1975) .a jelen probléma
drámai tárgyalása során "megszentségtelenitett környezetről" beszél, amin a tee
lőgusnak érdemes elgondolkoznia.

Ökológiai és környezetvédelem. - Az "ökológia" szó (az ojkosz=ház és logia=
tan szavakból) eredeti jelentésében és használatában a növények, állatok és azok
környezetének viszonyát vizsgálja az energiaháztartás szempontjából. A mai szó
használat tágasabb ennél. Egyre határozottabban az ember és környezetére utal,
bár ebben a tágasabb jelentésében Weízsdcker szívesebben használja a "humán
ökológia' elnevezést. A "környezetvédelem" tehát nem adja vissza a szó teljell
jelentését, melyben a tudatosan megtervezett környezetteremtés, a humánus kör
nyezet-kialakítás is benne van. Az ökológia ezek szerint dinamikus fogalom, meIT
a szemünk előtt válik egyre tágasabb értelművé (többen utalnak például a lel
ki-szellemi ártalmak elleni védekezésre is). Ebben a vonatkozásban valóba
nem lehet a szónak pusztán biológiai értelme. R. F..Dasmann az ember "teljell
környezetéről" beszél (Úvjuk meg bolyg6nkat! Budapest, 1975, Gondolat).

Mik a humánökológia s vele a környezetvédelem problémájának legjellera
zőbb tulajdonságai? Melyek azok a sajátos vonások, amelyek érzékeltetik a Te
le kapcsolatban felvetődő feladatok világraszóló fontosságát s egyben hazai j&
Ientőségét? -

1. Az ökológia problémája egyetemes (univerzális). Az egész emberiséget érin.
közvetleriül vagy közvetve. Gondoljunk a vizek és a levegő szennyeződésére. "
szakemberek egyetértenek abban, hogy ..a környezetvédelmi problémák míndín
kább világméreteket öltenek, s ezért világméretekben kell őket megoldani".s
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2. Az ökológia 'problémája visszajof'dithatattan (irreverzibilis), . amennyiben
legfőbb előidézője, a technikai fejlődés sem fordítható vissza. A megoldás ugyan
is nem kereshető az olyan romantikus ajánlatok irányában, melyek értelmében
"az emberiség rövid időn belül térjen le az iparosodás útjáról".4 A másik fő
ok a - demográfiai robbanás folyamata, Földünk rohamos népszaporulata ugyan
lelassítható. de az emberiség számbeli növekedésével a probléma akkor is tovább
éleződik. A megoldás útja azonban nem a technikai fejlődés megállítása, hanem
inkább e fejlődés ökológiailag pozitív irányvétele (pl. anyagspóroló gépi mére
tek, a járművek füsttelenítése stb.).

3. Az ökológia problémája nem határolható el, nem lokalizálható (ínízolá
bilis). Egy gyárigazgató a nagyarányú Ievegőszennyeződés vádja ellen nem véde
kezhet azzal, hogy ez az ő - vagy az üzem - privát ügye. "Ma minden szeny
nyeződés globális probléma - mondja Dasmann -, és senki sem menekülhet
meg a következményeítől'tf Az egyéni érdek itt nyilvánvalóan a közösségí ér
dekbe torkollik, s az egyik országban iparilag szennyezett folyó vizének káro
sodását a másik ország is megérzi, ahová a szennyezett víz átfolyík (vö. a Duna
és a Hernád).

4. Az ökológia problémája végül létmeghatároz6 (egzisztenciális), mert az em
ber földi életének alapvető feltételeit veszélyezteti (víz, levegő). S mindez olyan
nagyságrendben és olyan hatósugárral történik, amilyen régebben ismeretlen volt.

A természet és az ember energia-gazdálkodása. - A környezetvédelemmelkap
csolatban felsorakoztatott drámai példák javarészben már közismertek. M.
Lohmann tanulmánya mélyebbre megy. Világosan megrajzolja a pusztuló emberi
környezet jelenségeinek elméleti hátterét, mégpedig az energiák elértéktelenedé
sének (entrópia) elve alapján." Igen érdekes ebben a megvilágításban a termé

'szet "háztartásának" és az ember energiagazdálkodásának összehasonlítása. Az
utóbbi eredménye a "mesterséges entrópia". A természet energiagazdálkodásának
jellemzően pozitív vonása az, hogy fönntartja a biológiai egyensúlyt. Elég itt
utalni a növényzet oxigén termelésére, valamint a lehulló levélzet talajtenné
kenyító szerepére, Az állatvilágban a cápák, keselyűk, sakálok stb. falják' föl az
ökológiailag veszélyes entrópiaterméket, a rothadó húsanyagokat. Ezeket úgy
tüntetik el, hogy közben saját testüket táplálják. - Az ember által mestersé
gesen előidézett energia-elértéktelenedési folyamatokra viszont korántsem jellemző

ez az ideális körforgalom. A fejlett technika energíagazdálkodását nem hiába
jellemzik így: "A nyersanyagtól a szemétdombig". Az atom- vagy a hidrogén
bomba robbantásainak következményei azonban még erőteljesebben érzékeltetik
a "mesterséges entrópia" veszélyeit. _

A technikai forradalom következményeit látva úgy tűnik, hogy Aladdin cso
dalámpájának rettegett őriása szabadul ki előttünk palack-börtönéből. Ez az óriás
- a technika - teljesíti ugyan az ember parancsát a föld meghódításában, nem
lehet azonban tudni, míkor fogja megtagadni az engedelmességet, vagy míkor
fog jóvátehetetlen károkat okozni, miközben a parancsot teljesíti. Mintha az
embernek ökológiai vonatkozásban csak az állna hatalmában, hogy elszabadítsa
a természet energiáit, de a "mesterséges entrópia" tekintetében nem képes az
energiák elértéktelenedésének megálljt parancsolni (észrevehetően fogy például a
föld légkörének oxigén-tartalmal). Holott soha nem volt még ekkora hatalma a
természeten - immár .saiát planétáján is túl -, mint a jelenben.

A környezetvédelem és a teológia. - A földi valóságok teológtájáról gyakran esik
szó napjainkban. A környezetvédelem problémája is ide tartozik. A vele kapcsolatos
teológiai reflexi6 érzékelteti, mennyíre nem idegen az ilyen téma sem a keresz
tény gondolkodástól, A környezet-probléma teológiai megvilágításában nincs sem
mi mesterkélt vagy divatozó szándék. Egyszeruen arról van szó, hogy ezt a
nagyon aktuális kérdést egy transzcendens távlatokba nyúló, tehát nagyobb ér
telmezési egészbe kívánjuk illeszteni.

A környezeti veszélyeztetettség ellenpólusaként a teológus spontán módon ai:
ember ősi, paradicsomi állapotára gondol, amikor ez a probléma még teljesen
Ismeretlen volt. A Biblia Édenkertje persze nem egy mesebeli kert, amely föl
dünk valamely körülhatárolható részén terült el. A kinyilatkoztatás üzenete azt
fejezi ki általa, hogy a Teremtő egy é1őlényekben gazdag, szép és termékeny
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természeti környezetbe állította az embert. 'Ennek a természeti környezetnek
biológiai egyensúlyát méltán megcsodálják a szakemberek. A Teremtés könyve
szerint Isten rábízza az emberre ezt a paradicsomi növény- és állatvilággal ren
delkező földet, hogy "őrizze" és "művelje" azt (Ter 2,15). Ma e "megőrzést" szol
gálják például a nemzeti parkok. S _ma már azt is tudjuk, hogy az "őrzés" és
a "művelés" micsoda konfliktusok forrása lehet (vö. nomádok és földművelők

harcai; a földműveléssel csökken a zöldövezet; rovarirtás és mérgező mellékha
tások stb.). Az mindenesetre aligha vonható kétségbe, hogy az említett kettős

emberi feladat a jelenben egyet jelent a felelős környezetvédelemmel. illetve
környezetalakítással.

A Biblia üzenete ma is érvényes, amikor az emberi bűn következményeit
fölmutatja. Az ősbűn megrontotta Isten és ember, valamint ember és ember
kapcsolatát (Kain és Abel). Ez azonban még nem minden. A bűn ugyanis meg
rOTJtja az ember és a természet harmonikus kapcsolatát is! A paradicsomból va
ló kiűzetés szimbolikus képe voltaképpen ezt érzékelteti. A föld "átkozott" lesz
(Ter 3,17) a bűn következtében, amely - a történelemben annyiszor! - kör
nyezeti pusztításokban sem szűkölködik. A háborúkban összesűrűsödő bűnök már
a történelmi ókorban igazolják ezt. A mezopotámiai kertkultúra, mely talán az
~den modellje lehetett, így vált sivataggá. Igy rombolta szét a háború az inkák
birodalmának öntözőcsatornáit. Az emberi kapzsiság és felelőtlenség példája a
rablógazdálkodás és eredménye a karsztvidékek. A bűn következményeit tehát az
élő és élettelen természet egyaránt megsínylí. A Biblia üzenete tényekben nyer
igazolást.

Vajon belenyugodhat-e az ember az Éden elveszítésébe? Esetleg köteles is
beletörődni? Talán lázadás volna részéről, ha "restaurálni" kívánná a paradi
csomi állapotokat, persze történelmi helyzetének megfelelően? Semmiképpen. Ez
ellenkeznék az ember ősi vágyával és a megváltás következményeivel. Vajon a
kertek és parkok kialakításában, az állatok megszelídítésében és szerétetében nem
ez az ősi vágy munkál-e bennünk? A megváltás pedig nem csupán lelki meg
újulás, hanem" az egész természet, sőt az egész kozmosz megújulásában teljese
dik be. Hiszen a természet Szent Pál szerint: "sóhajtozik" és "vajúdik" (Róm
8, 22). S a mai teológus kihallja ebből a sóhajtozásból az ember által megron
tott, megfertőzött természet reménykedő várakozását is. Amikor tehát az ember
a méltó természeti környezet kialakításán dolgozik, a megváltás irányában mun
kálkodik.

A paradicsomi állapot lehető "restaurálásának" törekvése történhet persze
merőben bűnös céllal is. A keresztény teológia értelmezésében azonban ez az
eredeti harmónia visszaállításának jegyében kell, hogy történjék. Nem véletlen,
hogy a kolostorokat lehetőleg festői szépségű természeti környezetbe építették
és virágzó kertkultúrával övezték. Ez a törekvés ma is észrevehető. A szerze
tesi életforma ilyetén az ősi harmónia teljes visszaállítására irányul: harmónia
Istennel, harmonikus kapcsolat az embertársakkal és harmónia a természettel.

A keresztény teológia szerint az üdvösség itt a földön veszi kezdetét, de
nem csupán "bennünk", hanem - az elmondottak szerint - környezetünkben
is. Mindez az üdvösség új dimenzióját fedi fel: a környezet szerepét.

A középkorban még általános volt az a beszédmód, amely a "lelki üdvös
ségben" mint jellemző kifejezésben megnyilvánul. Tertullián azonban már az
őskeresztény századokban fölismerte a test szerepét üdvösségünk szempontjából
(Cardo salutis caro). Ma ez a fölismerés a konkrét erkölcsi magatartás elveiben
is kifejezésre jut (aszkézis). K. Rahner és A. Görres egész kötetben foglalkozik
testünknek az üdvösségben vitt szerepevel (Der Leib und das Heil, Mainz, 1967).
Az igazán korszeru felismerés azonban - úgy tűnik - az, hogy lassanként tisz
tázódik a környezet szerepe üdvösségünk szempontjából. Régi tapasztalat, mí
lyen sokat jelent a lelkigyakorlat s benne a belső megújulás szempontjából az
ökológiailag ideális természeti környezet. Az sem titok, hogya cölibátus kör
nyezeti feltételei között ilyen szempontok is fölmerülnek (pl. ha valaki kolos
tori szerzetesi életre tesz fogadalmat, s ez az életforma önhíbáján kívül lehe
tetlenné válik). Nem ritka eset, hogy a gyóntató kífejezetten ökológiailag pi
hentető és felüdítő környezetváltozást ajánl gyónójának stb. - Az ökológiailag
ideális környezet jótékony hatással van az erkölcsi fejlődésre is. Az ilyen érté-
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kektől megfosztott környezet viszont, különösen ha emberi túlzsúfoltsággal jár
együtt (vö. a nagyvárosok levegőtlen, szennyezett, sötét és virágtalan nyomor
tanyáit), a legkülönbözőbb bűnök táptalajává válhat.

Az ökológiai adottságok tehát egyaránt hatással vannak az ember külső és
belső [ólétére, sőt üdvösséget is érintik. Ezért érdemes megszívlelní a szakem
berek figyelmeztetését: nem élhetünk bolygónkon úgy, mintha bérlők volnánk,
nem pedig lakók, akik otthon akarják érezni magukat, s akik ezért jelentős

áldozatra is képesek. Aki komolyan hisz a világ jövőjében, az tenni is tud ezért
a jövőért, még akkor is, ha "nincs itt maradandó városunk" (Zsid 13,14).

Az erkölcsteológia számára az elmondottakból külön figyelmeztetés adódik.
Korunkban ugyanis már nem pusztán az anyagi ügyletek (adás-vétel), hanem
az anyaggal és az energiákkal való gazdálkodás vált radikális etikai problémává
és felelősséggé. Ez a felelősség kettős: Isten és emberek előtti. Felelősek vagyunk
Isten előtt, aki a földet egészen a gondjainkra bízta, hogy "őrizzük" és "mű

veljük" azt. Az emberi együttélés szempontjából pedig felelősségre szólít fel
a szakemberek által feltárt megdöbbentő jelenségek egész sora. A környezetvé
delem minél hatásosabb megoldására irányuló törekvés - melyet Magyarorszá
Ion most már részletesen megfogalmazott törvény ír elő - nemzeti, társadalmi,
világnézeti és kontinensbeli hovatartozástól független összefogást kíván, elméleti
és gyakorlati vonatkozásban, a jelen és a jövő érdekében?

Jegyzetek: 1. A szerző 1975-ben vett részt a Bad Leonfelden-i konferencián, amely az
ökológia és a humanizmus "kérdésével foglalkozott. - 2. Vö. H. Westmüller: Die Umwelt
kriese - eine Anrrage an die Theologie (in: Umweltstrategie, Gütersloh, 1975. 314. o.) 
3. Ward-Dubos i. m. 25. o. - 4. Az ENSZ Szaktanácsadó Testületének egyik tagja aján
lotta ezt. - 5. I. m, 12. o. - 6. A Merkur 19'13 januári számában publikált tanulmányt
Ismerteti a Valóság 4. sz. - 7. Az új törvény is lerögzítí ezt az I. 8. §-ban: "A Magyar
Népköztársaság az emberi környezet védelmét nemzetközi szerzödések keretében való
együttműködéssel is elősegíti".

XLEMPA SÁNDOR

TRAGIKUM A SZENTíRÁS TÜKRÉBEN
IV.

ÚJSZOVETSÉGI TRAGIKUIvISZEMLÉLET

A gorog tragédiairók megsejtették. hogy az istenség nemcsak az igazságosság
megtorló hatalma, hanem irgalom és jóság is van benne. Izraeli próféták pedig
Jahve igazságosságát és irgalmát egyaránt hirdetik. Az Újszövetség ezeken felül
megmutatja, hogy a görögök sejtését és az izraeliek tanítását sokszorosan felül
múlva jelenik meg emberformában az isteni Igazságosság és Irgalom egy sze
mélyben: a Megváltó. Jézus Krisztus személyében. Ö tesz eléget isteni rnérték
ben a szígorú értelemben vett igazságosságnak kereszthalálával és ugyanő ir
galmaz a kegyelem bűn-rnegszüntető erejével azoknak, akikért meghalt. Ö az
Isten "Christos"-a.

(Ismét egy filológiai jelentőség: Urunk nevét nem anyanyelvének "masiah"
szava tette ismertté a világon, hanem az ókori tragédiairók görög nyelve:
"Christos". Sőt a messianizmus az idők folyamán pejoratív mellékzöngét is ka
pott, de a christianismus megtisztelő név maradt ma is.)

Az istenember Krisztus tárta fel előttünk az Isten és az ember .mélységcit
egyaránt. Az emberi értelem világánál felismerhető és a próféták által már ön
magáról szóló egyetlen Isten teljes valóságát Krisztus mutatta be az emberiség
nek. A hivő értelem elfogadja tőle a Szentháromság igazságát.

"Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30) tengermély mondatát sem megér
teni, sem cáfolni nem képes az ember. Hogy az Atya Lelke ugyanaz, mint aki
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a Fiú Lelke (Vö.: Jn 15,26 és Gal 4,6); hogy a Szentlélek az Atyának és Fiú
nak azonos-egyetlen Szeretete, ez rávilágít arra, hogy Isten létértelme: Szenthá
romság volta.

A keresztény tragíkumszernlélet a Szentháromság hittitkán nyugszik. Csakis
ennek a hittitoknak világánál beszél a hivő értelem a mi Urunk Krisztus tra
glkumáról, Igy látja meg, hogy benne értelmi tragikumról egyáltalán szó sem
lehet. Isteni értelme és emberi értelmének a lehető legtisztább istenismerete ga
rancia arra, hogy benne még lehetőség sincs értelmi összeütközésre. Mlndenbea
az Atya akaratát teszi, míndenkor az ő szeretetében marad. Isteni akarata egy
az Atyáéval, emberi szabadsága teljesen az Atyának ajándékozott akarat.

Ellenségeiért, gúnyolóiért imádkozik. Tárgyilagosan beszél őszinte imájábaa
arról, hogy ők nem tudják, mit tesznek. Ha felismerték volna őt, akkor ezt nem
tennék (Vö.: l Kor 2,7-9). Ok nem tudják, mi játszódik le szeniük előtt. Ve
lük kapcsolatban az irgalmas szeretet él a Megfeszített szívében, Krisztusban az
akarati tragikumnak nyoma sincs.

Ezek után mílyen alapon mondhatjuk Krisztust tragikusnak? Csakis úgy,
hogy az elmondottak figyelembe vétele mellett meglátjuk: érzelem- és idegvi
lága a legmélyebb megrendültségben élte át emberségének nagy tragikumát. a
szomorúság, a kiszolgáltatottság, az elhagyatottság élményét. Ez pedig annál őr

vénylőbb fájdalom, minél inkább helyén van emberi értelmének és akaratának
tökéletes elnyugvása az Atyában. Ez a lelkiállapot annyira egyedülállóan tra
gikus, mással annyira összehasonlíthatatlan, hogy sohasem ismétlődhetett meg.

Ha így nézem, egyáltalán. nem tragikus ... ha úgy nézem, tragédiája egye
dülállóan nagy. Most világlik ki, mennyíre indokolt volt értekezésünk elején,
a tragikum elemzésénél értelmi, akarati és érzelmi tragikumról szólni. Mennyi
re helytálló az irodalom szaktudósainak az a közfelfogása, hogy a tragikum tu
lajdonképpen az ember érzelemvilágában keletkezik, él és bontakozik ki. Meny
nyire helyes, hogy az írők az ember jellemének alakulását érzelemvilágának fel
tárásával érzékeltetik! És mindezek felett mennyire elengedhetetlenül szükséges,
hogyatragikumszemléletben megvonjuk a határt az értelem, akarat és érzelem
tényezői között! Éppen Urunk és az ő vértanú követői mutatják, más hősökkel

ellentétben, mennyíre más értelmi és akarati állásfoglalást takarhat ugyanolyan
érzelmi és élettani kínlóc1ások elszenvedése a különböző emberekben, akik kü
lönböző világnézetek követői.

A tragikus tényezők a szemlélők előtt lehetnek ugyanazok vagy hasonlók,
de amik a hősök lelkében - az emberek számára láthatatlanul! - történnek,
azok lehetnek egymással egyezőek, és lehetnek egymással kizáróan ellentétesek
is. Ezért a tragíkumszemlélettel és ítélethozatallal nagyon óvatosan kell bán
nunk. A tragikumszemlélet az esztétikusok, az olvasók és a nézők számára nem
olyan egyértelmű fogalom, mint a kör a mértan müvelői számára.

Igy beszélhetünk igazi tragikumról Jézus Krisztusban, az 'Újszövetség szer
zőjében. Hiszen azokat a tragikus érzelmeket, amelyeket a görög tragédiairók
vagy akár az ószövetségi Jób tragédiája tár szemünk elé, bizony nem szün
teti meg a mí Urunk. A tragikus érzelmek ugyanazok maradtak, de Krisztusra
vonatkoztatva új, szentségí jelentést nyertek. Igen ez a két jelző - a "tragikus"
és a "szent" - Krisztusban elválaszthatatlan attribútumok lettek. A tragikum
a kereszt árnyékában új tartalmat kapott, egészen mást, mint a pogány ókor,
illetve az Ószövetség idején. Jób fájdalmas problémája az ártatlanul szenvedő

ember, Krisztus szenvedésében nyert feleletet. O valóban ártatlanul szenvedett
a bűnösökért tiszta szeretetből.

Meggyőzhet bennünket erről néhány pillanatfelvétel tragikumának sorozatá
ból. "Halálosan szomorú a lelkem" - (hé psyché!) - (Mt 26,38) - " ... szomor
kodni és gyötrődni kezdett" (uo.), "majd halálfélelem vett erőt rajta és még
állhatatosabban imádkozott, Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne
az én akaratom teljesüljön, hanem a tied ... Verejtéke, mínt megannyi vércsepp
hullott a földre" (Lk 22, 43,42,44). A közérzet levertsége, az ídegmunka zakla
tottsága, a szívműködés rendkívüli felfokozódása a belső, a láthatatlan élmény
megrendítő. látható jelei. '

A védelmére kardot rántó Péternek így szól : I,Ne ürítsem ki a kelyhet, ame
lyet az Atya adott nekem?" (Jn 18,11) - és a csapatnak: " ... ez a ti órátok,
a sötétség hatalmáé" (Lk 22,53). Nagypénteken a nap elsötétül. A Keresztenfüg
gó így kiált: "f:n Istenem, én Istenem, míért hagytál el?" (Mt 27,46).
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Ime a tragikus kettősség, amely már az ókortól kezdve gyötri az embert;
az Istentől-elhagyottság, a magára maradt tehetetlenség érzése. Urunk elszen
vedi mindezt annak tudatában, hogy az Atya akarata szerint minden "betelje
sedett", ezért átadja neki lelkét (paredóken pneyma Jn 19,30), a halálos-szeretet
legbensőbb vallomásában.

Az az értelmi követelmény, hogy egy tragikus helyzet nemcsak a szubjektív
emberi érzelmek kilátástalanságában, hanem objektív szempontból is reményte
len legyen, ez - ismétlem - minden istenfogalom tagadására vezet, vagy az
istenfogalom felülvizsgálására figyelmeztet. Ezzel szemben lehetetlen nem látni
Urunk szenvedéstörténetében Jahve népének tragédiáját, amint összefonódik
Krisztus halálával. Észre kell vennünk nemcsak az érzelmek és szenvedélyek
tornbolását, hanem a törvény alapján állás és szabad döntés drámai kimenete
lét is. "Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten
Fiává tette magát!" (Jn 19,7). Igy hangzik az Úszövetség [ogszabálya, Ezt a tör
vényt Isten hozatta, és most ellene fordítják. Ilyenkor nehéz elhessegetní ma
gunktól a szörnyű gondolatot, hogy Isten Fia megölését valamilyen logikai kény
szer vagy szentségi jog idézte elő. Az azonban biztos, hogy nem a megmásít
hatatlan jövő kényszerében hangzott el az ítélet, hanem az emberi belátás és
felismerés hiányában.

Gondolatunkra a Zsidókhoz írt levélben kapunk helyes feleletet: " ... a tör
vény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg és vérontás nélkül nincs bűn

bocsánat. .. úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy sokaknak bűnét elve
gye" (9,22 és 28). A szerző mélyen beletekintett az emberi lét tragikus szakadé
kaiba ! Az a homályos érzés, hogy az ember sorsa és belső erkölcsi lénye között
valami összefüggésnek kell lennie, az ember tudatát míndíg gyötörte, míg a Ró
mai levélben meg nem kapta a megváltó formulát: " ... a bűn zsoldja a ha
lál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban" (6,23). .

Az Irás így szól: "Szabadságra vagytok hivatva" (Gal 5,13). Ime a szabad
ságért folytatott küzdelem, amely a törvénytől és a halál félelméből megsza
badít és ugyanakkor oly könnyen a gonosz szolgaságába taszít ,most
Krisztussal győzelmet aratott. Gyönyörűen fejezi ki ezt az antínómiát a közép
kori sequentia (szerzője Wipo von St Gallen, a XI. században):

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az élet,
A halálon úr lett.
A halál és élet harcra szállt.

Luther átdolgozásában így hangzik:

Es war ein wundeTlicher Krieg
Da Tod und Leben rungen ...

és néhány sorral lejjebb:
Die Schrift hat verkündet, dass
Wie ein Tod den anderen [rass.

Az üdv útja az Istentől való elhagyatottság érzésének tragikus zonain ve
zet át. Akik a kereszténységtől a tragikus élmény lehetőségét el akarják vitatni,
rendszerint arra hivatkoznak, hogy hitük szerint a kegyelem mindíg talál ki
utat a reménytelenség útvesztőiben. Ez bármennyire is igaz, mégsem öli ki a
tragikus érzelmeket a keresztényekből. A tragikum tőlünk való elvitatása mé
lyebb vizsgálatra ösztönöz.

Az ember minden időben törekedett arra, hogy értelmezze a világot, annak
történeteit, de leginkább és elsősorban: önmagát. Ehhez az értelmezéshez rnín
dig szükség van kiindulópontra. Ez adja egyúttal a létezés értelmét is: lételv,
létprincípium. E szerint alakul az ember világnézete és benne a mi témánk, a
tragikum szemlelete is.

Létprincípium lehet: az értelmetlen és személytelen sors ; lehet maga a ma
téria; lehet embercsinálta istenség; lehet Izrael egy Istene, vagy: ugyanaz, mint
teljes Szentháromság. Más és más létprincípium más és más tragikumszemléletet
alakít ki az emberben.
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Ennek igazolását látjuk George Steiner A tragédia halála (Európa, 1971) cí
mű könyvében. Steiner úgy gondolta: "A görög tragikus költők szerínt azok az
erők, amelyek életünket formálják vagy elpusztítják, kívül esnek az ész vagy
igazság birodalmán". Megfogalmazásában egyet jelent a tragikum és a katasztrófa.
Amint mondja : " ... szerintem a tragikus dráma realisztikus fogalmának a ka
tasztrófa tényéből kell kiindulnia".

Hogy erre a következtetésre jut, annak magyarázata - úgy gondolom -,
hogy a görög tragédiák embercsinálta istenségeit nem vizsgálja felül, hanem
helyettesíti az értelmetlen, igazságtalan, véletlen sorssal, aminek istenek és em
berek egyaránt alattvalói. A végeredményre logikusan jut el a felvett létprincí
piumból. Ezt a Iétpríncípiumot azonban - szerintem -=- Steiner vette fel és
nem a görög tragédiaírók,

Ugyancsak teljesen következetes Almási Miklós, Steiner könyvéhez írt utó
szavában, a Tragikus tragédiaelméletben. A marxizmus alapján állva a létprincí
pium csakis maga a matéria lehet. Ez pedig témánkban a legfőbb értéket, a
matéria legmagasabb produktumát, az önvalósuló embert jelenti, mint aki ma
gyarázata önmagának és öntudatos kovácsa a maga sorsának. Az értelmetlen,
igaztalan sorsot nem ismeri el maga felett álló hatalomnak. Szerinte a tragédiá
ban a középpönti szerep a hősé. A hős pedig "a történelemben önmagát meg
valósító .világtörténelmí egyéniséget' jelent, akinek végzetét történelemformáló
önmegvalósítása készíti elő." Hogy azonban világtörténelem-formáló egyéniséggé
legyen valaki, annak ára is van: "Az egyéniség nemcsak túllépi köznapisága
kereteit, nemcsak önmagát valósítja meg, hanem ezen keresztül a história for
málásába is beleszól - ám ezért a gesztusáért bukással kell fizetnie." Hozzá
teszem megállapításaihoz azt, hogy egy világtörténelmi egyéniség igazi tragikus
hős marad akkor is, ha bukás nélkül éri el célját, amiért küzdött, Tragikus vo
nás a bukáson kívül is, bőven kimutatható küzdelmeiben. Almási Míklós is
érzi, hogy ezt önmagához következetesen ki kellene mondania. Az Optimista tra
gédiával kapcsolatban megjegyzi: "Hóbortos általánosítás lenne e .megoldódó' tra
gikumból arra következtetni, hogyamarximus elvileg oldja ki az íróból a tra
gikus érzékenységet, és az életből a tragikus konfliktusok felbukkanását, átélését
és írói rögzítésének Iehetőségét", Mindez érthető abból, hogy a marxista ember
optimista ember, akinek küzdelemben bőven van része. A küzdelmek tragikus
vonásokat tartalmaznak; a tragédia akkor is a tragíkumon épül, ha utolsó mon
danivalója nem a hős végső bukása. Hiszen a klasszikus görög tragédiákban sem
a végső bukás az utolsó konklúzió! Ezek szerint a marxista nem vitatja el a
kereszténység optimizmusától sem a tragikum valósulásának lehetőséget.

Ezzel szemben Steiner - bármilyen tiszteletteljes módon és szerinte komoly
bizonyítás alapján! - elvitatja a tragikum lehetőségét mínd Izrael népétől,

mind Krisztus követőitől. Hiszen a bún és büntetés összetartozásában - a zsi
dó és keresztény hi t szerint - elképzelhetetlen a tragikus, pusztulás; legfel
jebb kegyetlen racionalitásról vagy a bűnök ésszerűbb megbüntetéséről lehet szó
- mint állítja. Hogy ezen kívül a bűn megszüntetésével igazi bűnbocsánattal

is kell számolni Krisztus vallásában: erre nem gondol. Hogy maga Krisztus
- amint láttuk - valóban tragikus hős, valóban "világtörténelmi egyéniség",
aki valódi erőszakos halállal fejezi be földi életét, de feltámadásának valósága
nélkül nem lenne az, Aki: erre sem gondol. Ha a pesszimista világnézet az
értelmetlen és igazságtalan pusztulást hirdeti, és emellett a hős bukása sem
fennkölt - mert szükségszerű! -, mivel tud műélvezetet biztosítani közönsé
gének? Mivel magyarázható mégis; hogy a görög tragédiák ma is élnek a szín
padokon? Hogy a tragédia él és nem halt meg? Egyre inkább foglalkoztatja a
ma emberét is!

Igen, foglalkoztatja. Mégpedig azon az alapon: kinek milyen alétprincípium
szemlélete, olyan a tragédia-elmélete. Létprincípíuma mindenkinek van, még ha
nem is fogalmazza meg a maga számára sem; tragikumról pedig biztosít min
denkit az élet küzdelme.

Ha most visszagondolunk kiindulópontunkra, őszintén el csodálkozunk, hogy
akad még emberi elme, amely a földi létbe ágyazottan meri vitatni: lehet-e
valaki tragikus hős, mint Krísztus követője?

A görög tragédiákban is a félelemtől megszeppent kórus így dalol: "Istent
magasztalni jámbor dalokkal, minden bölcsesség kezdete". Igaz, a keresztény
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hivő ember nem ismeri az észbontó, durva kételyek kínjait. Akarata, ha meg
adta magát a Szeretetnek, biztonságban tudja magát. De rnindez nem mentí
meg az érzelmek belső, irracionális vonaglásainak lehetőségeitől, a tehetetlen
ség gyötrelmeitől. Tökéletesen tragikus az érzelem-élménye, de ugyanakkor re
ményteljes az élet [avallása. Az élet zajában is folyton hallja a hangot, amely
az úttalan sötétségből, az emberi igazságtalanságokkal való küzdelmében is fe
léje zeng: "Én vagyok az út, az igazság és az élet". Vagy, ahogyan a tragédiák
nyelvén, eredetiben hangzik: "Ego eimí hé hódos kai hé alétheia kal hé zóé".

Ezzel nem záródik le érzésem szerint a tragédia erővonalainak szuggesztív
ereje és izgalmas problémája. Krisztus - tarzusi Pál tanítása szerint - tovább
él Egyházában, mint az ő teljes testében. A mísztíkus test tagjai, egyedi bolyon
gásaikban ugyanazokon az érzelmi árnyzónákon kénytelenek leélni zarándok éle
tüket, mint a Fő maga.

Az egyháztörténelem kiemelkedő keresztény embertípusai, mint egy-egy tör
ténelmí korszak csúcspontjai tovább kalauzolnak minket a tragikum fent vázolt
útvesztőin. Hadd legyen mindez egy majdan megírandó új tanulmány tárgya."

• A tanulmány teológiai szempontból való szaklektorálását dr. Temesi József balatonke
nesei plébános végezte: ezt a szerzö ezúton is köszöni.

NÉGYSZEMKÖZT PAUL RICOEURREL
Paul Ricoeur (ejtsd rikör) napjaink egyik legjelentősebb keresztény gondol

kodója, a dél-franciaországi Valence-ban született 1913-ban. Korai munkásságát
a fenomenológia határozta meg. Husserl fő művének szövegmagyarázó fordítását
egy náci fogolytábor rabjaként készítette el. Az egzisztencializmus tetőpontján,

a negyvenes évek végén összeveti a hivő Gabriel Marcel és az agnosztikus Karl
Jaspers egzisztencia-filozófiáját. 1956-ban lesz a Sorbonne tanára. Előbb Iilozófia
történetet, később értelmezéselméletet (herméneutíkát), majd nyelvfilozófiát ta
nít.

Az ötvenes évektől építi fel akaratfilozófiáját. Akarati és a nem akarati
(1950); Végesség és bűntudat; 1. A tévedő ember; II. A rossz szimbolikája (1960).
Ebben az alapvető munkájában írja: Szírnbólumnak nevezek mínden olyan je
l.entés-struktúrát, amelyben egy eredeti, szó szeríntí, közvetlen jelentés megjelöl
egy másik, jelképes, közvetett értelmet, Am ezt a másodlagos értelmet, csak az
elsőn keresztül ragadhatjuk meg. A rossz legősibb szimbóluma, abeszennyeződés

sohasem jelentett csupán egy foltot, mint ahogy a tisztátlanság sem utal csak
a piszokra. A beszennyeződés, a bűn, a bűntudat szimbolikájában vitathatatlanul
telfedezzük a bensövé tevés előrehaladását. A szímbólumok megértéséhez te
hát két út vezet. A regressziós út, amely anagy [elképelotől az archaikus szím
bólumokhoz tér vissza. Es az ellenkező előjelű progresszív út, amely az alapvető

szimbólumoktól vezet el a nagy jelképek soráíg, és amelynek végén ott találjuk
a minden figurális elemétől megfosztott istenképet: Az vagyok, Aki vagyok.

A freudi pszichoanalízisnek szentelt híres munkája, Az értelmezésről (1965),
valamint a tanulmánykötetek: Történelem és igazság (1964), Az értelmezések
konfliktusa (1969) és az Élő metafora (1975) című nagy nyelvfilozófiai mű jelzik
a sokoldalú, problémagazdag bölcseleti reflexiót.

Ricoeur középtermetű, őszes hajú férfi, aki szemüvege mögül bizalommal
tekint a világra. A haladás mellett elkötelezett értelmiségi. Az ökumenizmus
szellemétől áthatott, hitvalló református, Már járt Magyarországon. és az or
szág szellemi életét érdeklődessel kísérí. Ezért munkásságáról szíves örömmel
nyilatkozik a Vigiliának.

A filozófiáróI. - Kérdés: A filozófia létjogosultságát két és félezer éves törté
nete során már sokan kétségbevonták. Am hitele talán sohasem volt olyan ala
csony, mint manapság. Ugyanakkor, paradox módon, korunk elvárja II filozófus
tól, hogy alapvető nehézségeire helytálló eligazítást adjon. Mielőtt azonban a
filozófia természetéről és feladatáról beszélnénk, egy személyes kérdés. Ön mí
ért lett filozófus?
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Ricoeur: Engem erre a lépésre az irodalmi tanulmányaim sikertelensége
késztetett. Jól emlékszem, hogy amikor irodalmi tanulmányokba kezdtem, ta
náraim írásaimra mindíg azt jegyezték oda: .túlságosan filozofikus'. Egy másik
ok. Kitűnő filozófiatanárom volt, aki különben egyaránt követte a tomista és
freudi eszméket. Ö kötötte lelkemre, hogy a zavarba hozó kérdések elől nem
szabad kitérni. Én pedig bizonyos félelmet éreztem a bölcselettel szemben. Fél
tem, hogy a filozófiával elveszítem a hitet. Féltem önmagamat megkérdőre

lezni. Aztán arra az álláspontra jutottam: intellektuális becsületesség kérdése,
hogy minderről a helyszínen győződjem meg. Azt kell tehát mondanom, hogy
valamennyi könyvem megírását olyan akadály váltotta ki, amiről' éreztem, hogy
nem lehet kikerülni, sem körüljárnl, amivel szembe kell nézni. Összegezve:
maradékként minden munkám maga mögött hagyott egy kérdést, amelyre lé
lekvesztés terhe mellett válaszolni kellett; emlékként pedig e kijátszhatatlan kér
déssel való szembefordulás szorongó érzését.

Kérdés: "A filozófia reflexió, önmagunkra való reflektálás." ElJt a meghatá
rozást tartotta a klasszikus bölcselet. Marx egy másikat hangoztatott: a filozófia
feladata a világ megváltoztatása. Ön mít vállal el az első, mít fogad el a másik
definícióból ?

Ricoeur: Nagyon örülök a kérdésnek. Mindenekelőtt küzdelmet folytatok a
reflexiós bölcselet bizonyos elképzelései ellen, amelyek a Descartes-i hagyomány
nyomán úgy vélik, hogy ha önmagamba mélyedek, ha visszatérek önmagamhoz,
akkor ott megtalálom az igazságot. Ezzel szemben, ami engem elkötelezett an
nak a bölcseletnek az oldalán, amit hermeneutíkának hívnak, az pontosan az
a gondolat, hogy saját egzisztenciám értelmét nem önmagamban lelem meg,
hanem a kultúrában elterjedt jelek míndegyíkéből kapom. Következésképpen,
hogy megtehessern a nagy kitérőt, a történelem és az emberi tapasztalatok ál
tal a kultúrtörténelmünkben fölhalmozott valamennyi jel kitérőjét: ki kell lép
nem önmagamból. Egyedül az értelem kisajátításán keresztül tudom önmagam
megértését kibontakoztatni. Más szóval nincs ön-intuíció, önmagunk közvetlen
megismerése, hanem meg kell tennünk a külvílágí kerülőt. Ha mármost így
kitágítom a filozófiai reflexió fogalmát; akkor ez sokkal kevésbé tűnik a gya
korlat (a praxis) ellentétpárjának. Amit talán nem fogadnék el Marx 11. Feuer
bach-tézisének híres kijelentéséből. hogy "A filozófusok eddig a világot értel
mezték, most meg kell azt változtatní", az a változtatás és az értelmezés ellen
tétbe állítása: Aminek valószínűleg Marxnál megvolt a maga értelme, hiszen szá-'
mára a filozófusok, akik a világot értelmezték. pontosan a belső reflexió, a
tudat gondolkodot voltak. Az értelmezés és a változtatás között tehát itt való
ban ellentét állt fenn. Ha viszont az értelmezés e felfogását kítágítom, mégpe
dig az egész emberi történelem tárházára, akkor értelmezés és változtatás többé
nem választható szét. Mert végül is nem tudok változtatni anélkül, hogy ne
értelmezzek, más szóval, hogy ne gyűjtsem egybe azt az értelmet, ami mögöttem
a múltnak jutobt osztályrészül. De nem lehetséges az sem, hogy a változtatás
akarata nélkül pusztán értelmezzék, mert ez viszont olyan emlékezés (memoría)
lenne, amiből teljesen hiányoznék a felszabadítás szándéka. Ezért vallom azt,
hogy az értelmezésben ragaszkodnunk kell mind a hagyomány újbóli számba
vételéhez, mind ahhoz, hogya hagyomány, a változás, tehát az emberek felsza
badításának szándékában egy reményre való nyitás legyen. Szerintem semmi sem
olyan káros, mint a változtatás-értelmezés szembeállítás. Történjék ez akár az
értelmezés előnyére, olyan meggondolásból, amit egyszeruen a múlt utáni nosz
taigiának jellemeznék, akár a változtatás javára, de a hagyomány összegyűjté

sének bázisa nélkül, aminek következtében a jövő technokráciájába, vagy üres
utópiába eshetünk.

Kérdés: Ön első írását a figyelem fenomenológíájának szentelte. Azóta sem
szűnt meg a mások gondolataira ügyelni. Am a filozófiatörténelem kommentá
lása nem vezet-e meghaladott eszmék steril ismétléséhez? Különben is, meg
érthetünk-e jobban egy szöveget, mínt maga a szerző?

Ricoeur: Az előbbiek nyomán, azt hiszem, kérdésére a következőket vála
szolhatom. Először is úgy vélem, hogy nincs filozófia, amely ne az elődök, a
nagy filozófusok műve feletti meditáció lenne. A bölcselet a .nagy filozófusok
gondolatvilágában létezik. Következésképpen nem lehet a filozófiát a semmiből

kezdeni. Az útvonalat, ami a görögöktől n;wjainkig vezet, valóban végig kell
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járnunk. Hiszen a nagy filozófusok életműve az, ahol a kérdéseket föllelhet
jük. Am feltétlen szükséges, hogy filozófiatörténetet ne történészként, hanem
filozófusként csináljunk. Vagyis azt vegyük tekintetbe, amiről a filozófusok
gondolkoztak. Márpedig mít jelent arról gondolkozní, amiről a filozófia nagyjai
gondolkoztak? Annyit tesz, hogy bizonyos mértékben ugyanazt a dolgot fogjuk
fel, de máshogyan. Nos, itt találkozom azzal, amit az ön kérdése érintett: azzal
abeképzeltséggel, arrogancíával, amely úgy véli, hogy amit mások magukban
végiggondoltak, azt mí jobban felfoghatjuk. Részemről ,semmiképpen sem hiszem,
hogy .jobban' tudunk gondolkozni, de gondolkozhatunk máshogyan. Ami azt je
lenti, hogy figyelmünket ugyanarra a dologra fogjuk összpontosítani. de más
kulturális helyzetben. Nem szabad azonban ismétlésekbe esnünk. Minden értel
mezés alkotó értelmezés, mivel az a feladata, hogyaktuálissá tegye azt, ami
egy bizonyos gazdasági, polítíkaí, szellemi helyzetben fogalommá lett. E fogal
mat kell, de új történelmi helyzetben, újra átgondolni. Ebben az esetben lesz
aztán az értelmezés egyszerre ismétlés és alkotás.

Homo animaI symbolicus. - Kérdés: A hermeneutika, az értelmezéselméleti ku-
.tatások tették fel Önnek a szimbólumok kérdését? ~

Ricoeur: Reflexióírn legelején egyáltalán nem gondoltam a szimbólum kér
désére, de a rossz problematikája, ami nagyon lekötött, odavezetett. A rossz prob
lematikája pedig azért foglalkoztatott, mert az akarat kérdését tanulmányoztam,
és eközben szó szerint belebotlottam abba az akadályba, miszerint egy tiszta
gondolkodás számára a rosszról való bárminemű felfogás teljesen áthatolha,tat
lan. A mítoszokban a rossz mindig szimbólumokon keresztül nevezte meg magát,
mégpedig olyan nyelvi kifejezésekben, mint a beszennyeződés, a vétek, a szé
gyenérzet. Első meglepetésünk tehát akkor támadt, amikor felfedeztük, hogy
a rossz tapasztalata nem közelíthető meg máshogyan, bármilyen is legyen ez a
rossz - elszenvedett, vagy elkövetett, morális vagy fizikai szenvedés - mint szim
bolikus kifejezésekkel. Azaz olyan kifejezésekkel, amelyek valamilyen szó sze-

" rinti jelentést hordoznak (ilyen például a folt, elhajlás, eltévelyedés stb.), de
amelyek számunkra ráadásul egy másik közvetett jelentést is megjelölnek. Am
ezt oly módon teszik, hogy a másodlagos, figurális jelentést csak az elsőn ke
resztül tudjuk megragadni. Itt tettem föl magamnak a kérdést, hogy vajon csak
kivételes esettel van-e itt dolgunk, vagy ellenkezőleg egy olyan paradigmával,
amely azoknak a lényegbevágó dolgoknak a modellje, amelyek magukat min
dig közvetve, szímbolikus módon nyilvánították ki. Nos, ez a feltevés aztán ar
ra indított, hogy a nagy szimbólumok értelmi gazdagságának feltárásához 
legyen bár szó a rossz görög, babilóniai, héber vagy keresztény szimbólumai
ról - kidolgozzak egy gondolati, elemző eszközt.

Kérdés: "A dolgok kételye után beléptünk a tudat kételyébe." Marx,
Nietzsche, Freud, a valláskritika legnevesebb képviselői, a ,hamis tudatot' akar
ták leleplezni. A "gyanú ezen előharcosaival" Ön hogyan találkozott?

Ricoeur: A rossz szimbolíkáján végzett munkám után azzal a felismeréssel
találtam magam szembesítve, hogyaszimbólumoknak két fajtája van. Egyes
szímbólumok regresszív jellemvonásokat tartalmaznak, olyanokat, amik hátravisz
nek bennünket a gyermekkor komplexurna felé. Míg mások, olyan prospektív
értékeket hordoznak, amelyek a szabadulást jelzik. Ez adta a gondolatot, hogy
valószínűleg valamennyi nagy szímbólum ilyen kettős arculatú, Egyrészt saját
archaizmusomat ábrázolja, másrészt tudatja velem a szabadulás útját. Ezek a
szímbólumokról tett reflexiók azután kííndulásul szelgáltak egy tágabb, korunk
kulturálís helyzetét felbecsüló reflexióhoz. Jelenleg ugyanis az említett két szím
bolikus szintet szétválasztó korszakban élünk. Mivel olyan kritikai eszközzel
rendelkezünk: ami a klasszikus bölcselet korában, mondjuk Hegelíg, nem lé
tezett. Ez az eszköz az illúziók kritikája. ' Úgy vélem, modernségünk . vonása,
hogy ez a kritikai eszköz a maga hármas formájában rendelkezésünkre áll.
Mégpedig Marxnál az ideológiák kritikája; Freudnál az illúziók kritikája és
annak a kritikája, amit Nietzsche az engedelmességre szorított, rabszolga aka
ratnak nevezett. Nos, úgy hiszem, teljesen új feladat előtt állunk. A mí dol
gunk nem csupán összegyűjteni a múltat, ahogyan azt' Hegel értette, hanem
bátran szembenézni mindkét olvasatial, a régivel és az újjal, vagyis vállalni
ar.t. amit én az értelmezések konfliktusának neveztem. Ez pedig már egy ízig
vérig modern szituáció.
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A valláskritikáról. Ket·dés. "Kezdetben, a félelem szülte az isteneket"
rnondja az amik vers. A modern pozitivisták sem hangoztatnak mást. Freud szá
mára, tudjuk, a vallás: illúzió. Márpedig az illúzió olyan képzet, aminek sem
rnitéíe vatóság sem felel meg. De vajon van-e valami újdonság a régi és az
új valláskritikák között?

Ricoeur : Bizonyos, hogy a szimbúlumok felbomlásának mindig is létezett
egy felvilágosult (Autklarung) folyamata. Am ez a kritika megmaradt elszige
teiödve a marginális gondolkodóknál és nem öltötte magára szélesen terjedő

kulturális [eíenseg dimenzioját. Azt hiszem, Nietzsche hívta fel a figyelmünket
arra, amit ő nihuizmusnak nevezett. Arról a jelenségről van szó, ami meghalad
ja az egyének hivesenek vagy nem hívésének tényét is. Mint mondja: "kultu
rális és történelmi esemény az, hogy a magasabb rendű értékek Ieértéktelenül
nek." Nos, a magasabb rendű értekek értekvesztése. ami áthatja a mí kultú
ránkat, számunkra olyan kihívás, amellyel szembe kell néznünk. Annál is in
kább, mert mí vagyunk az elsők, akik a nihilizmussal mint nagyszabású kultu
rális jelenséggel szembesültünk.

Kérdés: Ön sokat foglalkozik az ideológtakrítdkával. Tudjuk, hogy Marx
számára, Feuerbach nyomán, az ideológia igazi típusa: a vallás. De vajon csak
a vallás hajlik ídeologíára ? Beszélhetünk-e még ott vallásról, ahol csak ideo
lógiai funkció van?

Ricoeur: Az a kritikai elemzés, amit Marx a vallással kapcsolatban végzett,
úgy gondolom, nem csupán a vallás esetében, hanem számos más esetben is ér
vényes. Azt mondanám, hogy minden íntellektuálís, morális, esztétikai, politi
kai, lelki tényező képes ideológiaként működni. Először oly mértékben, ahogyan
elfedi előlünk a valót. Másodszor, amikor egy tényező olyan törvények szerint
működik, amelyek rejtve maradnak azok előtt, akik ezt a valóságot hirdetik.
Végül, mert érdekeket véd, ellenáll a kritikának. Manapság ezt az ideológiai
funkelót inkább a tudomány és a technika tölti be. Megjegyzem, hogy mint
rendszer a marxizmus is működhet idéológiaként, ha elveszti kr itikai erejét, ha
megszűník élő elemző eszköze lenni annak, hogy a dolgokat olyanoknak lássuk,
amilyenek. Vagyis ha úgy működik, ahogy Marx a vallás funkcióját leírta. Te
hát bármely emberi valóság működhet ideológiaként. Ugyanakkor - ez lesz
az, előbbiek ellenpontja - működhet nem ideológiaként is. Feltéve, hogy meg
tudjuk szabadítani a vallást, az esztétikát, a politikát, a tudományt, vagy a
technikát ettől a funkciótól. Ezért vélem, hogy az ideológiakritika csupán ne
gatív oldala a valóságok újraértékelésének, ama nagy emberi alkotásokénak,
amelyeket az ideológiai funkciók elfedtek. Ebben az értelemben az ideológia
kritikát a .gyanú herrrieneutikájához' csatolnám. Am ez mindig csak ellenszol
gáltatása egy másik hermeneutikának, amely viszont az értelem visszahódításáé.

V~lás. Ateizmus. Hit. - Kérdés: Ön azt írja: "A hit nem kiáltás, hanem in
telligencia". Nagy feLtűnést keltett az a tanulmánya, amelynek a Religion,
Atheism and Faith cimet adta. Megkérdezhetern miért tette az ateizmust a val
lás és a hit közé?

Ricoeur : A vallás kifejezést korlátozó értelemben vettem. Hasonlóan ahhoz,
ami beszélgetésünkben korábban ideológia néven szerepelt, A vallás ebben az
ideológiai keretben, két egymást kiegészítő módon működik. Egyfelől tiltás,
mástelől vigasztalás. A vallásnak erre a két ideológiai működésére alkalmaztam
aztán a nietzschei és freudi valláskritikát. (Más helyütt és más ideológiai pers
pektívában alkalmazhatnánk a marxista kritikát.) .Számornra azonban éppen ez
az út, ami a hit igazi funkciójának a felszabadításához vezet. Ami se nem
előíró, se nem vigasztaló funkció. Az előírás az akarathoz szól, azt akarja alá
vetni. De én azt tartom, hogy a hit nyitottság, képzelőerőnknek egy új világra
való kinyílása. Ezért nagyon szeretnérn, szemben az akarat herrneneutikájával,
ami vagy huszonöt éve foglalkoztatott, kifejteni, rníben áll a képzeletvilág her
meneutíkája, avégből, hogy felfedezzük az alkotó magot. Részletesen tanulmá
nyoztam a vallási nyelv bizonyos számú formáját, a példabeszédeket, a közmon
dásokat, a zsoltárok nyelvét, hogy megmutassam: ezek a nyelvi formációk lé
nyegüknél fogva ahhoz a képességünkhöz szólnak, amellyel képzeletvilágunkat
egy új létre tágíthatjuk. Számomra ez a hit: nyitottság az egzisztencia és az
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értelem ajánlatára. A hit mint vigasztalás, szerintem, rövidzárlatot okoz a ke
resztény igehirdetésben, és ez nem más, mint a Gondviselés sztoíkus eszméje.
Ezáltal létezik a hit gyermekes regressziója a veszéllyel szemben való olta
lomkeresés felé. Holott a hit, véleményem szerint, ennek az ellenkezője: a ve
szélyt álló képesség, Az, amit Nietzsche a minden védelmen és biztositékon kí
vülí ,merész kísérletnek' nevezett. .Ezért vagyok mindíg Iogékony az Ószövetség
bölcsességére, úgy, ahogy azt a legkockázatosabb formájában, Jób könyvében
megtalálhatjuk. Jób saját szenvedéseinek felpanaszolására semmiféle választ sem
kap. De ugyanakkor teljesen nyitott arra a kozmikus távlatra. amelybe siral
ma is belefoglaltátott. Itt teljesen más dologról van szó, mínt bebiztosítottnak,
oltalmazottnak, vigasztaltnak lenni. Ez bátorság ahhoz, hogy létünk veszélyeivel
a remény jegyében dacoljunk. A remény, ami személy szerínt nekünk e vi
lágban semmi előnyt, kiváltságot sem ígér, de sokkal tágabb értelemre nyit
bennünket, mint azt a saját oltalmam utáni vágy teszi.

Mire való a struktúralizmus? - Kérdés: A strukturalízmus először a nyelvészet
ben jelentkezett, azt állítva, hogya nyelv pusztán a külőnbségekre épített jel
rendszer. A ,struktúra' rriÚS7.Ó itt utal egy rendszer alkotóelemeinek korlátozott
számú kombinációjára. A strukturális kifejezés pedig a rendszerbeliség szmon i
májává lett. Innen a tézis, hogy míndennemű változás, a rendszer állapotának
van alárendelve. Az állapotbeltség. a szünkrónía elsődleges a történelemmel, a
diakroniával szemben. Ezt a gondolatot Lévi-Strauss azután bevezette az em
bertudományokba. A strukturalizmust ma már felhasználták a szentírástudo
mánytól a művészetkrítíkáig. Mi Önnek erről az álláspontja?

Ricoeur : Részemről mindig különbséget teszek strukturális módszer és struk
turális ideológia között. Az előbbi tudományos vizsgálat, az utóbbi néha egy
szerűen divat, vagy a legjobb esetben meghatározott filozófia. Ha a struktura
lizmust, mint módszert tekintem, akkor páratlan munkaeszközzel van dolgunk,
ami megszabadíthat bennünket a XIX. század hisztorícizmusától. Lévén az alap
jában véve nihilista. A strukturalizmus annyiban anti-nihilista eszköz, ameny
nyiben mentesít bennünket a' szöveggel szembeni kérdések bizonyos típusától.
Honnan jön ez a szöveg? Kérdés, amely a szöveget az eredeteken keresztül pró
bálja megérteni. Nos, ez a kérdésfeltevés vég nélküli megfutamodás a szövegkí
vülíségbe, a korábbi szövegek felé... Mintha a forrásokat jobban megérthet
nénk, mint magát aszöveget ! A strukturalizmus végre visszavezet magához a
szöveghez, hogy azt törtenetén kívül, mint valami időtlen tárgyat, tanulmányoz
zuk. Gondolkozzunk azon, mi módon funkcionál a szöveg, mík a belső tagoló
dásí törvényei stb. Ezért magában a szövegben kell tartózkodnunk. Úgy vélem,
ez rendkívül nagy előnyt jelent azzal a kibúvóval szemben, amely a szövegek
mögé a forrásokhoz vezet, majd a források forrásához, és így tovább... ami a
hisztoricizmus jellemző betegsége. A strukturalizmus azonban betegségge fajul
hat, amikor tudományos módszerből filozófiába csap át, azt állítva, hogy a
szövegek nem rendelkeznek szerzővel, nincs mondanivalójuk, senkihez sem in
téződnek, és így a szövegből egyszerűen abszolútumot csinál. Ezen a ponton kell
szerintem az értelmezési, a hermeneutikai funkciót a. strukturális módszerhez
kapcsolní. Mégpedig oly formában, hogy ez utóbbi csak állomás legyen a szö
végek értelmi birtokbavételének sokkal tágasabb folyamatában. Ekképpen a
strukturalizmus elengedhetetlen mozzanata lesz annak, hogy önmagunkat a szö
veggel,mint szöveggel találjuk szemben, míután szabaddá tett egy sereg, a szer
ző életrajzára. a történelmi körülményekre vonatkozó kérdéstől. Ezt nevezném
a strukturalizmus felszabadító működésének. Am ezután az utat a másik irányba
kell megtennünk. Keresnünk kell, hogy a szöveg mi módon szembesít a világgal,
ami a szövegek világa. Itt és most, milyen kérdéseket tesz nekünk fel ez a
szövegvilág ? Ez a kisajátítás mozzanata. Ez az a pillanat, amikor az olvasó a
szöveggel vitába lép. Itt van az a pont, amikor elhagyjuk a strukturális mód
szert, hogy átlépjünk az olvasó-szöveg viszony egzisztenciális problématikájába.
Pontosan ez az - az egzisztenciális viszony -, amit a strukturális módszer el
akarna törölni. Holott a strukturális állomás csak egy cikkelye annak a rend
kívül komplex folyamatnak, amely a szövegtől míhozzánk, az olvasökig terjed,
mégpedig azon az állomáson keresztül, amit én szövegvílágnak nevezek.

Kérdés: Ön jelenleg az ,élő szó' filozófiáján dolgozik. Ha jól értettem, leg-
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utolsó könyve a Metaforáról már elórebocsátja, hogy ez a nyelvfilozófia nem a
szójelet, nem a nyelvi rendszert, a színtaxíst, hanem a mondást, a ,diszkurt'
teszi meg vizsgálódásának tárgyává?

Ricoeur : A .díszkur' (=a beszéd-aktus) terminusának említésével eszmeese
rénkbe egy technikai elem is került. Ez a kifejezés szorosan kapcsolódik a fran
cia lingvisztika Iegújabb történetéhez, ezért talán érdemes bemutatni. A Iing
v'sztíka különösen a nyelvi jelek kapcsolata, a jelek kornbinatoríkája körül ala
kult ki. Ez az, amit szemiotikának neveztek el. Én azt próbáltam megmutatni,
hogy a vallási nyelvet, mint a költői nyelv egy különleges esetét, nem lehet
séges ilyen leszűkített alapon föltárni. Épp ezért újra meg kellett találnunk azt
a nyelvelemet, amelyet a {elek egyszerű kombinatoríkájára semmiféle módon
sem lehet visszavezetni. Ez pedig az élő beszéd. A diszkur egészen más nyelv
egységen alapszik, mint a szójel. A beszéd alapja a mondat. Mivelhogy a mön
datban az, aki beszél, elkötelezi magát egy valóság iránt, amit igyekszik akár
leírni, akár megváltoztatní. Itt kel életre a nyelv. Míg a nyelvi jelek teljesen
szükségszerű struktúrákon nyugszanak, addig a mondatok formálása a nyelv ál
landó megújulását ábrázolja. Azt tartom, hogy a nyelv két alapra támaszkodik.
Egyrészt a szerkezeti korlátokra, . és ez képezi a szemiotika tárgyát. Másrészt
viszont a megújulasi képességre, ami az új mondatok produkciójában nyilvánul
meg. Ez a képesség a szemantika tárgya. A metafora azért kötötte le figyel
memet, mert olyan határesettel van dolgunk, ahol meglephetjük azt a megúju
lásí folyamatot, ami a nyelven belül állandóan munkában áll. Megmondhatorn
például, hogyanyanyelvemben hány hangegység. fonéma létezik, de nem tu
dom megmondani, hogy saját nyelvemen hány mondatot fognak kimondani. Hadd
fejezzem be a német nyelvfilozófus, Humboldt szavával: "A diszkur, a beszélés
a véges eszközök végtelen használata".

PAUL RICOEUR gondolataiból

A filozófia azért etikai előrehaladás, mert az elidegenedésből a szabadság
hoz és a boldogsághoz vezet.

Marx, Nietzsche, Freud a gyanakvás nagy mesterei, nem az Istenről szól
nak, hanem az emberek isteneiről. Am ezekkel az istenekkel mi sohasem tu
dunk végezni.

Mindenki ismeri a Vidám Tudomány-ból a híres esztelenség mondást: "Is
ten meghalt"; de az a kérdés, hogy milyen isten haU meg; azután ki· ölte meg,
ha valóban gyilkosság következménye ez a halál; végül miféle tekintélyhez tar
tozik a szó, amely ezt a halált ünnepélyesen kihirdette.

A szimbólum elgondolkoztat.

FOLlJp BELA

ROSKOvANYI AqOSTON
Régi alapítású plébániák, esperesi székhelyek könyvtáraiban szerény, filzött

kiadásban, hosszú sorban megtalálhatók Roskoványi püspök milvei. Rohanó ko
runk talán fel sem figyelne a vaskos múlt századi kötetekre, ha bár éve nem
történik egy jelentős esemény. Bánk József egri érsek 1971 májusában, amikor
a Codex Revíziós Bizottság meghívásából Rómában tartózkodott, felajánlotta a
Szeritatyának Roskoványi Agoston váci püspökelődjének tízkötetes múvét. Címe:
"Coelibatus et Breviarium" (Pestini, 1861....,.1881).

Lexikonok és névtárak csak röviden, par soros életrajzzal és műveinek fel
sorolásával emlékeznek meg Roskoványi püspökről. Karcsu Antal Arzén váci
gvardián kortársi feljegyzései a szűkszavúak. A V:ávi Egyházmegyei Almanach
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(1970) másfél oldalon tájékoztat. Többet mond Csernyei István nyitrai teo
lógiai tanár munkája, Vázlatok Roskoványi Agoston nyitra.i püspök életéből

(Nyitra, 1913). Atfogó képet Roskoványi püspök egyéniségéről csak levéltári
kutatás útján sikerült nyerni. A Nyitrai Járási Könyvtárban gazdag anyagra
bukkantam, amelyet maga Roskoványi gyűjtött össze 23 kötetben. Ebben meg
található keresztlevele, iskolai bízonyítványaí, kiterjedt levelezése, könyveinek
kéziratos előkészítése. A Váci Püspöki Levéltár anyaga viszont buzgó és sok
rétű lelkipásztori tevékenységet bizonyítja.

Művei feltárják, hogy szerzőjük a XIX. század nehéz problémáit történelmi,
jogi és teológiai felkészültséggel igyekezett megközelíteni. Életének eseményeit,
jótékonyságának hosszú sorát és műveinek irodalmi visszhangját a korabeli fo
lyóiratok tükrében szemlélhetjük.

Élete. - Sáros megye felső részében található Roskovány község. A gyer
mekkori kedves emlékek, anagyszülőknél töltött felejthetetlen szünidők és a
család összetartó szelleme köti Roskoványi püspököt falujához. Ide míndíg szí
vesen visszatért, templomát, paplakját, iskoláját és a tanítóházat újjáépítette.
Roskoványi Agoston azonban nem itt született. Édesapja Roskovány(!) László
az Ung megyeí Szennára nősült és elvette Szíkszay Annát. Itt született Agoston
fíúk 1807. december 6-án.

A kisszebeni piarista gimnázium kitűnő tanuleja volt. Majd mint egri kis
papot érseke Pestre,. a Központi Papnöveldébe küldte, ahol 1827-ben bölcselet
ből doktorál. Bécsben az Augustíneum növendékeként tanul tovább, és itt szerzí
meg teológiai doktorátusát. A bécsi segédpüspök szenteli pappá. Első szentmi
séjét Roskoványban mutatja be.

Néhány hónapos vidéki káplánság után Pyrker László érsek Egerbe hívja,
a papi szemínáríum tanulmányi felügyelője lesz, majd rövidesen az érsek ked
velt aulistája, Ebben az időben' szövődík barátsága Lonovich Józseffel, a ké
sóbbi csanádi püspökkel. Irodalmi munkásságának elíndulásánál" Lonovích se
gíti; mint atyai jóbarát, a fiatal Roskoványit jó tanácsokkal látja el.

A pápai primátus körüli vita felkelti érdeklődését. Tudományos igénnyel,
dogmatikus és jogi felkészültséggel megírt munkája Európa-szerte feltűnést kelt.
XVI. Gergely pápa, Monaco velencei kardinális és még sokan mások gratulál
nak. Katekizmusa, a házasságról és a vegyesházasságról írt könyvei a teológus
és jogtudós tekintélyét szerzik meg neki.

A káptalan követeként 1839-ben és 1843-ban a pozsonyi országgyűlésen ta
láljuk, A parlamenti csatákban ő a katolikus álláspont képviselője. Utána nagy
hazai körutat végez. Felkeresi az ország jelentősebb könyvtárait, hogy múvei
hez anyagot gyűjtsön. Olaszországi útja a római zarándoklás mellett egyúttal
anyaggyújtési alkalmat is jelent.

Hám Jánoshoz fűződő családi, Lonovich-hoz fűződő baráti kapcsolatai a sza
badságharc idején óvatossá, semlegessé teszik. így lesz alkalmassá arra, hogy
a szabadságharc után az időközben meghalt Pyrker érsek után káptalani heh"
nökként az egri egyházmegye kormányzását átvegye. Megcsillanó vezető képes
ségeire felfigyelnek, és Bach belügyminiszter 1850-ben felkéri, hogy fogadja el
a már hat éve megüresedett váci püspökséget. Roskoványi azonban nem vállalja.
Csak jóval később, Scitovszky János - akkor még pécsi püspök - kérő leve
lének hatására mondott igent Simor János kultuszminisz.teri tanácsosnak. Az új
egri érsek, Bartakovich Béla szentelte püspökké. Szűz Máriát tisztelő lelkűlete

december 8-át választotta a váci beiktatás napjának.
Rövid, hétéves váci püspöksége alatt az egyházmegye nagy püspökei közé

emelkedik. Egyrészt a Bach-korszak bürokratízmusát játssza ki ügyesen, más
részt a sokéves széküresedés alatt meglazult fegyelmű egyházmegyében nagy
tapintattal és fokozatos következetességgel rendet teremt. Papjainak lelki fel
emelése és az elesett, elnyomott néprétegek anyagi segítése jellemezte működé

sét, Közben irodalmi tevékenységet sem hagyja abba. Egymás után kerülnek
nyomdába művei. .

Szigorú napirendet tartott, Reggel négykor kelt és percre be volt osztva, mi
kor elmélkedik, mikor mísézik, mikor fogadja aulistáit, hogy a napi ügyeket
intézze. Legtöbb idejét könyvei között töltötte. Szobájában a padlóra szétteri
tett könyvek között jegyzetelt. Nem járt társaságba, mint kora főpapjai, csak
kutatómunkáia érdekelte. Mikor értesítést kapott, hogy a császár átutazik Vá-
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con, nem akart tudomást szerezní róla. Albrecht főhercegnek személyesen kel
lett kijönnie Vácra és kijelölni a császári házaspár, szobáít a püspöki palotá
ban. Más alkalommal meg nem volt hajlandó a vasútállomásra kimenni, hogy
a város előkelőségeivel együtt fogadja a császárt. Minden kérlelés ellenére a
székesegyház kapujában megállt, és ott várta be a császárt. Ilyen udvariatlan
ságok után el is helyezték Vácról 1859-ben Nyitrára.

A nyítralak ünnepélyesen akarták fogadni, de ő a hajnali csendben észre
vétlenül érkezett meg. A beiktatásán három nyelven mondott beszédet: latinul
a papságnak, magyarul és szlovákul új hiveinek. Ugyanazzal a lendülettel és
tervszerűséggel fog neki új egyházmegyéje kormányzásanak is. Jelentős adomá
nyok, alapítványok és létesítmények kísérik hosszú nyitrai püspökségét, A pia
rista gimnáziumot megmenti Nyitrán. A szabadságharc alatt hazafiasan viselke
dő piaristákat a Bach-rendszer nehéz körűlmények közé juttatta. Roskoványi
az egyházmegyei papságból kiegészíti létszámukat és anyagi támogatással is át
segíti őket a nehéz időkön. Szegényházat, szemináriumot, kisszemináriumot épí
tett, könyvtárt (1) létesített és még számos alkotás teszi felejthetetlenné mű

ködését.
Nyitrai évei alatt is sűrűn jelentek meg kötetei. t:lete utolsó napjáig töret

len szívóssággal dolgozott. Még halálos ágyán is kéziratait rendezgette, Nyolc
vanöt éves korában, 1892. február 24-én halt meg, példaadóan keresztény ön
tudattal. A nyitrai székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

A lelkipásztor. - Egri éveiben inkább a hittudós egyénisége alakult ki. Mint
váci és nyitrai püspököt inkább a papjaival és híveivel törődő lelkipásztori
egyénisége jellemzi.

A nógrádi domboktól a hódmezővásárhelyi tanyavílágig elterülő, nagy ki
terjedésű váci egyházmegye megismerése volt az első feladata. Nemcsak az es
peresektől kéri az időszakos jelentéseket, hanem személyesen is igyekszik míe
lőbb megismerni papjait és híveit. 1852-ben a Szentszéknek küldött jelentésé
ben írja: "Az egyházmegye kormányzásának átvétele után égető vágy támadt
bennem, . .. hogy az egyházmegyét bejárjam, s mind a lelkipásztorokat, mind
a gondjaikra bízott nyájat színről szinre megismerjem, és az egyházmegye szük
ségleteit felkutassam ... s annyi idő után a bérmálás szentségét kíszolgáltas
sam." Nemegyszerűen bérmaútról volt szó, hanem ahogy körlevelében megne
vezte: Visitatio Paterna-ról - atyai látogatásról. Nagy fáradtságot jelentő utak
voltak, ha figyelembe vesszük a múlt század keserves útvíszonyaít és kezdetle
ges köztekedési eszközeit. De nem tartóztatja fel őt sem az időjárás viszontag
sága, de még a megáradt Tisza sem. (A hódmezővásárhelyi esperestől tájékoz
tatást kér, miként lehet a megáradt folyón átjutni kerületébe.)

Útközben, mindent megfigyel. Híveihez Irt körlévelében írja: "A főpásztort
mínden községben a templom és az iskola érdekli. E két intézet világos kife
[ezése a községben uralkodó keresztény szellemnek." Az útközben nyert tapasz
talatokon érlelődik meg benne, mit kell tennie egyházmegyéjéért.

. Elsősorban a papságot akarta hivatása magaslatára emelni, de nem rend
szabályokkal. hanem lelki meaújulással. Jól ismerte IX. Pius pána 1846-ban
kiadott ..,Qui plurlbus" kezdetű enciklíkáiát, melyben - lelkízyakorlatok tartá
sát sürgeti. Első dolga, hogy lelkigyakorlatra hívja össze papjait. ~ grází Schör
Alajost és más jeles személyeket kér fel a papi lelkigyakorlatok vezetésére.
Gondoskodik jó gyóntatókról. Hogy mennyire szívügye volt a lelkigyakorlat, azt
bizonyítja a váci püspöki levéltárban levő Exercitia iratcsomó. Ennek elején Ros
koványi. kezeírásával. sajátságosan apró, hegyes betűível több oldalon kidolgoz
ta az Ordo diurnus in exercitiis Spiritualibus observandus-t - a lelkigyakorla
tokon előírt napirendet, melyben részletesen meghatározta az öt nap program

'ját.
Azután megkezdte a papság továbbképzését. Az 1850 évi esztergomi püsoöki

konferencia határozatot hozott a zsinati vizsgáról. Ezt a plébániák elnyerésének
feltételévé teszi. Hatására már az első két évben 32 pap tette le a plébánosi
vizsgát. Ugyanezen célból rendeli el az, esperesi kerületi gvűlések tavaszi és
őszi meatartását. A Szentszéknek örömmel jelenti, hogy a kerületi korónák teo
lógiai kérdéseket dolgoznak fel.

Nagy gondia a paonevelés kérdése. Váci működésének első évében elren
deli a szemináríum statútumának módosítását, A tanulmányi idő akkor négy
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év volt. 1856-ban a 36 kispap közül 32 tanult Vácott, 2 a bécsi Pazmaneumban,
2 a pesti Központi Szemínáriumban. ügyelt arra, hogy a papnövendékek a la
tin nyelvet jól elsajátítsák, annyira, hogy a szemínáríum növendékei baráti be
szélgetésekben is a latin nyelvet használják. Egyébként a papságtól megkívánta,
hogy a hivatalos levelezés nyelve latin legyen.

Latin nyelvű körlevelei is a papság lelki továbbképzését célozzák. Az éven
ként megjelenő körlevelekben mindig egy meghatározott gondolatkört dolgoz
fel. ír az imádságról, a breviárium végzéséről. a gyóntató hármas tisztéről, a
papi életszentség eszközeiről, a vasárnapi szentbeszéd kötelezettségéről. a plébá
nos és káplán jó együttműködéséről. a papi jövedelem fölöslegének [órafordí
tásáról. E körlevelek jól tükrözik a korabeli papság problémáit,' hibáit, de
ugyanakkor a tudós és szentéletű püspök éleslátását és buzgóságát is. A lelki
pásztori eredmények fokozására, a papság és tanítóság színvonalának emelésére
nemes versenyt indít. Jelentős összegekkel jutalmazza a feltételeknek megfelelő

plébánosokat, káplánokat és tanítókat. Ezeket az ösztönző jutalmazásokat évente
megismétli.

A Visitatio Paternák során szomorú állapotokat talált a közoktatásban. Ezért,
ahol szükségesnek látja, anyagi segítséggel épít, gyarapít, gondoskodik a tan
könyves hittankönyv ellátásról. A lelkigyakorlatokat az ifjúság nevelésébe is
beállítja, és elrendeli, hogy az egyházmegyéje területén levő gimnáziumokban
a nagyhét folyamán háromnapos lelkigyakorlatot tartsanak.

Nagyon jelentősnek tartotta, hogy az elsőáldozásokat és bérmálkodásokat
szépen és emlékezetesen rendezzék meg. Segítségül kiadja A gyermekek elsőál

dozásának szertartása című nyomtatványt. Azt kívánja, hogy a gyermekek fe
hérvasárnap reggel az iskolában gyülekezzenek és ünnepélyesen együtt men
jenek a templomba zászlókkal, kereszttel, s ott a főoltár körül kapjanak helyet.
Szüleik és keresztszüleik hátuk mögé telepedjenek. Meghatározza az evangélium
szövegét: Márk 10,13-16, utána homília, keresztségi fogadás megújítása. hiszek
egy. Ezután a gyerekek egyenként megcsókolják a feszületet és egy-egy égő'

gyertyát vesznek át. Aldozáskor páronként az oltárhoz vonulnak, ahol q pap
megkérdezi: , "Valljon akarnak-e Jézus Krisztussal, Istennek egyszülött Fiával, a
kisdedek barátjával legbensőbben egyesülni?" Igennel felelnek. Ezután történik
az áldoztatás. Aldás előtt külön befejező imádságot (magyarul, németül és szlo
vákul van a nyomtatványban) iktat be és külön intelmet a szülőkhöz és kereszt
szülőkhöz. Ez a tudatos és rendszeres előkészítés hazai viszonylatban egészen
újat jelentett.

Ugyanilyen részletességgel írta elő a bérmálás rendjét is. Bérmáláskor a
szentmísét mindig személyesen mondta, a szentbeszédet pedig a helybeli plébános
tartotta Majd a plébános kérdéseket tett fel a bérmálkozókhoz a katekizmusból és
e vizsgáztatás után a püspök kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, A beteg gyer
mekekhez kiment és lakásukon bérmálta meg őket.

Mély Mária-tisztelet jellemezte. Mindkét egyházmegyében megszervezte a Co
rona Aureákat, vagyis a Rózsafüzér Társulatokat. Hosszabb körlevélben buzdí
tott a rózsafüzér közös imádkozására is.

Á szegényebb néposztályokkal való együttérzését mutatja, hogy olyan alapít
ványt létesített, melynek több, mint tízezer forint évi kamatjövedelmével nyit
rai egyházmegyéjének 60 községében a stólát megváltotta. vagyis az esketésnél.
a temetésnél és az egyházi beavatásnál az egyszerű szertartás után járó illeté
ket ezen alapítvány jövedelméből fizették. "A szegény szüíők, a nyomorban élő

gyászoló családok tehát az egyházi szertartást díjmentesen eszközöltetik ezentúl,
s a születés örömét nem fogja apasztani. a temetés gyászát súlyosbítani az
anyagi gond 60 községben" - írja a korabeli helyi lap.

Lelkipásztori gondoskodása olyanokra is kiterjedt, akikkel abban az időben

senki sem törődött: felkarolta a cigányokat. 1854-ben jelentést kért az espe
resektől a cigányok helyzetéről. A gödöllői esperes például ezt jelentette: "... es-.
peresi kerületemben 51 cigány családotszámoltak össze, közöttük 36 mindkét
nemű tanulásra alkalmas gyermek van. Az iskolát azonban egyik sem látogatja,
nemcsak azért, mert ez a nemzetség nem akar tanulni, hanem mert nincs ru
hájuk és tetvesek, s a többi iskolások bántalmait és csúfolását nem tudják el
viselni. .. Azt javaslom, hogy ne csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is
30-35 éves korig vasár- és ünnepnapokon, kora délután, litánia előtt legalább
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egy órai foglalkozásra össze kellene hívni." Boskoványí a beérkezett [elentése
ket összegezte és ezek alapján buzdította papjait a cigányok tanítására és fel.
karolására. E kezdeményezése is úttörő jellegű.

Kiemelkedő lelkipásztori tette a pusztákon, tanyaközpontokon élő hívek lelki
gondozásának a megszervezése, Ezt is a tőle megszekott alapossággal kezdte el.
Elődjének, Nádasdy püspöknek kezdeményezései e téren kudarcot vallottak. Pró
bálkozásait levéltári anyagokban áttanulmányozta. Kikérte a hercegprímás vé
leményét, tanácsait. Majd levélben felkeresi a kecskeméti, hódmezővásárhelyi,

alsónémedi kerületi esperesekett "Azoknak az elhagyott embereknek, akik rit
kán kerülnek plébánosukkal személyes kapcsolatba, s ezért lelki oktatásban,
lelkipásztori ellátásban a pusztai nehéz körűlmények miatt nem részesülhetnek,
- üdvös lenne, hogy oktatást nyerjenek a hit alapvető tanításaiban és azon
ismeretekben, mílyen kötelességeink vannak Istennel, saját magunkkal és fele
barátainkkal szemben, valamint alkalmuk legyen részt venni az istentiszteleten."
Megkérdezi az espereseket. mi a véleményük a misszióval kapcsolatban, mílyen
legyen a megosztás, milyen nyelven beszélnek a kerületben, mílyen fogadtatás
remélhető a lakosság részéről. A szegedi, kecskeméti. szolnoki és pesti ferences
házakkü1dik a szerzeteseket a püspök kérésére. Minden misszionárius teljes
felszerelést és félévenként fizetést kapott. Az ehhez szükséges tetemes összeget
saját püspöki jövedelméből biztosította. A mísszionártusokat gyakorlati intel
mekkel indította el. Félévenként kellett kijelölt területüket bejárnluk. Végzett
munkáiukról részletes jelentést kért és kapott.

Sok nehézség és kellemetlenség ellenére a misszíós munka meghozta gyü
mölcsét számos olyan egyházközség megalapozásával, ahol ma virágzó lelkipász
tori élet van.

Irodalmi tevékenysége. - Irodalmi munkássága összesen hetvennégy kötetnyi,
és ez hat tárgykörre oszlik. Tudatosan benne élt kora szellemi feszültségében.
es képességeinek megfelelőerr válaszolt kora problémáira. Nem volt politikus,
nem volt a szó mestere sem. Mint főpapot keveset hallották hívei beszélni.
Papjait és híveit inkább terjedelmes (30-80 oldalas), egyéni hangvételű, gazdag
tartalmú körlevelein keresztül tanította. Az egész ország, sőt nyugodtan mond
hatjuk. az egész akkori katolíkus világ számára latin nyelvű, tudományos szín
vonalú könyveiben akarta a helyes keresztény tanítást és állásponto t bemu
tatni.

Már első könyve korproblémával foglalkozik. A XVIII. század febroniánus
eszméi azt hirdették, hogy a pápa és a püspökök egyenlő [ogúak, A pápának
csak tiszteletbeli elsőbbsége van. A gallikanizmus hatására ez Magyarországon
már a jozefinizmus eszméiben, a fejedelmi abszolutizmusban jelentkezett, és a

. XIX. század gondolkozását jelentósen befolyásolta. A papnevelés racionalista
szellemű lett. A tankönyveket is e szellemben írták. A helytartótanács ellen
őrizte, hogy a szemináriumokban az oktatás és nevelés megfelel-e a jozefinista
elveknek. Kőszeghy csanádi püspök például királyi intést kapott azért, mert
szemináríumában a kánonjog tanára a pápa csalatkozhatatlanságát és a zsinatok
feletti joghatóságát tanította. Roskoványi ezzel a szemlélettel száll szembe De
primatu Romani Pontificis eiusque iuribus (A római pápa elsőbbsége és jogai)
című művében. Máté 16,18-19 és János 21,15-17 verseinek egzegézísét, a szent
atyának a pápai primátusra vonatkozó megnyilatkozásait, és az idevágó zsinati
megnyilatkozásokat mérlegeli. Könyve második részében a pápa hatásköréről szól.
Elutasítja azt a sajátságosan febroniánus tanítást, amely megkülönbözteti a
pápa lényeges és járulékos jogait, és történelmi érveket állít szembe vele. E
könyvében már 1834-ben a pápai tanítás csalatkozhatatlanságát vallja, és így
egyik előkészítője lett az I. vatikáni zsinaton kihirdetett tanításnak.

Műve érthetően vílágvísszhangot keltett. A bécsi egyetem meghívja tanár
nak, de Lonovich tanácsára ezt nem fogadja el. A pesti és a prágai egyetem
bekebelezett doktorává fogadja. Irodalmi téren is felfigyeltek rá. Könyve egzege
tikai részéhez Hefele ír kiegészítő megjegyzést a "Jahrbücher fül' Theologie und
christliche Philosophie"-ben. Műve gyorsan elfogyott, ezért 1841-ben. újra kiadta.

A hitújítás kora óta Magyarországon égető probléma volt avegyesházasság
kérdése. Különösen az 1839-es országgyűlésen éleződtek ki a viták. Roskoványi,
mint az egri káptalan követe, jelen volt és jól láthatta, hogy még vezető ka
tolikus politikusok sincsenek tisztában az egyház tanításával. Ezen felismerés
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után könyvet. akart írni a házasságjogi akadályokról. Lonovich azt javasolta,
hogy ne csak az akadályokról. hanem általában a házasság kérdéséről írjon.
Roskoványi megfogadta a jó tanácsot és megírta kétkötetes művét "a házasság
ról a katolikus egyházban": De matrimonio in Ecclesia catholica - címen. Az
első kötetben (1837) tárgyilagosan ismerteti a hitújítók véleményét, a trentói
zsinat tanítását, II. József 1783-as edictumát. Meghatározza a katolikus házasság
fogalmat, célját, anyagát, kíszolgáltatóját, és végül a házassági akadályokkal is
foglalkozik. A második kötet (1840) a házasság felbonthatatlanságát és a válás
kérdését tárgyalja. Történelmi és nemzetközi áttekintést ad, majd a házasság
természetéből hoz érveket annak felbonthatatlanságára. A szentírásí megalapo
zást egzegetíkaí kifejtésben mutatja be, utána ismerteti a szentatyák, zsinatok
és pápák tanítását. Függelékben .pedig az uralkodók válásí törvényeiről szél.

Egyetlen nem latin nyeívű munkája á Katekizmus, vagy oktatás a keresztén1l
katolika religio tudományában az egri érseki megye hívei számára. 1836-ban
Egerben adta ki magyarul és németül. A magyar nyelvű kiadás 1838-ban már
harmadik kiadást ért el. A katekizmus a szokásos kérdés-felelet formában tár-
gyalja a hit és erkölcs tanítását. .

Fiatalkori művei tudományos munkák, míg a későbbi években kiadott mű

veiben inkább válogatást, gyűjteményt ad különböző korok irodalmából, pápai
oklevelekből, zsinatok határozataiból, püspöki körlevelekből, uralkodók tendelke
zéseiből, folyóiratok cikkeiből, stb.

A Romanus Pontifex (Római Pápa) című műve 16 kötetes (1867-1879). Ebben
tulajdonképpen a pápai primátusról kiadott első munkáját akarja kibővíteni, ok
mányokkal alátámasztani. Gazdag anyaget közöl az' L vatikáni zsinat tanításá
ból. Magyar vonatkozása a zsinat miatt felújított Placetum Regium körüli bo
nyodalom ismertetése. A császár ugyanis e jogára hivatkozva megtiltotta az L
vatikáni zsinat tanításának közlését a monarchiában, s ez ellen egyes magyar
püspökök élesen tiltakoztak.

A házasságról írt elsőművét is kibővítette. A De matrimoniis mixtis (Ve
gyes házasságok) című műve hétkötetes lett (1842-]881). Vílágvíszonylatban is
merteti a vegyesházassággal kapcsolatos rendelkezéseket, irodalmat. Különösen
kiemeli a magyar, osztrák és erdélyi okmányokat.

A Matrimonium in Ecclesia Catholica (Házasság a katolikus egyházban) ct
mű négykötetes művében (1870-1881) a bevezetés. a házassággal kapcsolatos első

művét újítja fel és a további kötetekben ezt gazdag anyaggal alátámasztja. Solt
magyar vonatkozást tartalmaz: Lonovich felterjesztését 1841-ből, az 1850-es esz
tergomi püspökkari konferencia émlékíratát, a monarchia püspökeinek tiltako
zását a polgári házasság ellen.

A febroniánus eszmék magyarországi változata az egyházi joghatóságot nem
a püspökökre. ·hanem a magyar apostoli királyra akarta átruházni. A magyar
király főkegyúri jogát eddig is gyakorolta egy bizottság (dicasterium) útján. Nem
volt azonban világos, mely ügyek tartoznak a királyhoz és melyek a püspökök
re. Ezt a kérdést még jobban kiélezte 1848-ban a katolikus autonómia mozgalom
(2). A kiegyezés után az osztrák konkordátum vetett fel vitás kérdéseket: hogy
mennyire kötelezi az a monarchia magyarországi felét.. IX. Pius pápa 1864-ben
kiadott Syllabusa is érintett az állam és egyház közötti kérdéseket. E szellemi
harc indította Roskoványit a Monumenta Catholica című tizenhárom kötetes
munkáiának (1847-1879) megírására. Tárgyilagosan közli a pro és contra véle
ményeket, megnyilatkozásokat, okmányokat és irodalmat.

Tizenegy kötetben a papi nőtlenség és a breviárium kötelességével foglalko
zik a Coelibatus et breviarium (1861-1881). Ennek megírására második római út
ján maga IX. Pius pápa szólította fel.

Mélyen katolikus lelkiségét jellemezte a buzgó Mária-tisztelet. Évente elza
rándokolt J\!{aria-2ellbe. Egyéni Mária-tiszteletét nagyban fokozta a szeplőtelen

fogantatás dogmájának kihirdetése 1854··ben. Kilenc kötetben mutatja be a dog
ma előzményeit és kialakulását. Feltárja, hogy a különböző századok Mária-tisz
telői hogyan fejezték ki Mária tisztaságát. A mű címe: Beata Virgo Maria tn
suo conceptu Immaculata (1873-1881). Az ötödik kötetből megtudíuk, hogy a
magyar egyházmegyék közül melyek javasolták és melyek ellenezték a dogma
kihirdetését. A kilencedik kötetben arról olvashatunk, hogy a vatikáni zsinati
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atyák már javasolták és megfogalmazták Mária mennybevitelének dogmáját, ami
re a zsinat akkori hirtelen befejezése míatt nem Iterült sor.

Roskoványi 1881-re lezárja életművét. Az ez évben megjelenő köteteket be
tűrendes tartalomjegyzékkel látja el. Hetvenöt éves. Ezután már nyugodtan él
vezhette volna a békés öregség .csendes napjait. Munkához szokott szelleme
azonban tovább sürgette, nem hagyta pihenni. Életének hátralevő tíz éve alatt
még tíz kötetet adott kiegészítésül eddigi műveihez. A kötetek a Supplementa
- azaz pótlás - címet viselték. Minden kötet valamelyik előző művének foly
tatása. Innen ered a különböző lexikonokban található pontatlanság. Egyik több,
másik kevesebb kötetet sorol fel aszerint, hogy e pótköteteket hozzászámolja
vagy sem az alapmunkához. Könyvei mínd vaskosak: 500-1100 oldalasak és
latin nyelvűek. A német nyelvterületről származó okmányokat és irodalmat
németül; a magyar nyelven írtakat magyarul, a többieket pedig latinul közli.

A korabeli magyar folyóiratok ismertetik műveit, és az elismerés hangján
szólnak a tudós püspök írói tevékenységéről. (3) Lesújtó viszont a német jog
történész, Schulte kritikája: "Nagytermékenységű írói működése inkább sze
melvények összeállításából áll, melyeket minden bírálat nélkül vesz át. (4) Ezt
az elfogult nézetet azonban az 1897-es kiadású Herder Lexikon visszautasítja:
"Schulte ítélete kemény és igazságtalan. A fáradhatatlanul tevékeny püspök mű

vei, mint forrásgyűjtemények minden idők számára gazdag kincsesbányát je
jentenek."

Korunk véleménye szintén pozitív. Hermann Egyed A katolikus egyház tör
ténete Magyarországon (München, 1973) című művében így ír Roskoványi mun
kásságáról ; "Az egyetemes katolikus teológiának könyvtárt kitevő forrásgyűjte

ményével Roskoványi Agoston tette a legnagyobb szolgálatot... Allásbeli kö
telességeinek példás betöltése mellett mindíg talált időt a forráskutatásra, éppen
a' »kényes-s vkérdések megvédésében . .. A XVIII. század nagy jezsuita histori
kusai és Albert János piarista biblikus után Roskoványi lett ujra Európa-szerte
ismert magyar szerző, akit ma is gyakran idéznek."

Munkássága legnagyobb elismerését akkor kapta, mikor VI. Pál pápa a papi
coelibátust tárgyaló püspöki szinodusra bevitte a Coelibatus et Breviarium dí
szes köteteit.

Jegyzetek: (1) Roskoványi könyvtárát ismerteti: Magyar Könyvszemle 1885. évf. 128-136.
o. - (2) Török Jenő: A katolikus autonómia mozgalom, Bp. 1941. - (3) Relígío 1856. r.
47. sz.; 1890. II;' 45. sz. 360. o.: 1891. ll. 43. sz. 337. o.j 1889. II. 32. S2'. 264. o.; Magyar Sion
v. köt. 387. o.; Új Magyar Sion 1874;784. o.: 1881/616. o.; 18:11/701. o.; 1876/381. o.: 1877/369.
o.; 1880/223. o.; 1882/398. o.: Magyar Sion 1889/788. o.; 1891/140. o.; Magyar Allam XXXII.
évf. 274. sz.; Wiener Gemeinde Zeitung 1880/69. - (4) Geschichte der Quellen u. Litera
tur des Canon. Rechtes. III. I. 788. o.

BARLA Y (j. SZABOLCS

RADÉCZY PÜSPÖK Hí.RES HÁRSFÁ]A

Egy négyszáz évvel ezelőtti irodalmi kör
Radéczy István püspökről igen kevés életrajzi adat maradt fenn. Nevével is

csak az utolsó évtizedekben találkozhatott az ember. Méghozzá nem is az egyház
történészek jóvoltából, hanem a hazai latin nyeívű irodalom buzgó kutató gár
dájáéból. Istvánffy Miklós humanista történészünk negyven évvel ezelőtt sajtó
alá rendezett versei között bukkant elő az egri püspök neve.(l) A carminák
némelyike oly őszinte elismeréssel, tisztelettel ír róla, hogy már ez is elegendő

lett volna, hogy Ioglalkozzam személyével. Az Országos Levéltárban végzett más
irányú kutatásaim közben azonban újból "találkoztam" nevével, és mivel ez új
megvilágításba hozza Radéczy István példaadó tevékenységet, célszerűnek látszott,
hogy épp 'itt hívjam fel rá a figyelmet. Egyrészt azért, mert úgyis igen ritkán
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akadunk nyomára az ilyen jellegű XVI. századbeli hazai értékre, másrészt azért,
mert élő bizonyítéket látok benne, hogy az ún. modern párbeszéd, a dialógus
igénye négyszáz évvel ezelőtt is élt a legkülönbözőbb felfogású eleink lelkében.

Történeti hátterül ejtsünk néhány szót a kortársakról. Már lehunyta szemét,
vagy búcsúzni készül a kettészakadt ország humanistáinak két érsek-híressége:
Oláh Miklós (t 1569) és Verancsics Antal (t 1573). A többiek vagy külföldön
élnek, mint az egykori pécsi püspök, a megházasodott és szabadgondolkodóvá vált
Dudith András, - vagy pedig áthúznak Erdélybe, élükön Forgách Ferenccel, aki
a váradi püspök eimét viselte ugyan, de a török miatt székét soha nem foglalta
el, helyette a ciszterci rend pornói apátsagát kapta meg [avadalmul, Ferdinánd
alkancellárja volt, de később rokonának, Báthory Istvánnak hívására Erdélyt vá
lasztotta otthonául. Nagy rnűveltségű ernber volt, inkább humanista-politikus-tör
ténész, mínt pap. Kérte ís felmentését Rómából, de - úgy tűnik - negatív
választ kapott. Itáliában, a magyar humanisták kedvelt egyetemvárosában Pado
vában halt meg (t 1577).

Az itthon maradt főpapokról eddig úgy tudtuk, hogy irodalmi síkon sokkal
.,szürkébb" tevékenységű egyének voltak, bizonyára azért Sem foglalkoztak velük
a késői egyház-, illetve művelődéstörténészek, Ezek közé soroltuk évszázadokon
keresztül 'Radéczy Istvánt is, akiről a Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae is csak
annyit mond, hogy 1572-től egri püspök volt és 1586-ban halt meg. A hazai szak
irodalom azzal egészíti ki ezt a- rövid tájékoztatást, hogya történelmi tragédia
ismeretében Eger helyett Pozsonyt jelöli meg tartózkodási és működésí helyéül.
És ezen nem lehet csodálkozni, hiszen markáns karakterű elődje, Verancsics Antal
sem boldogult Egerben az egyre erősödő protestantizmus és az ennél is erősebb

török veszély miatt. Tény az, hogy Radéczyt a bécsi kormányzat Pozsonyban ma
gas állami tisztségekkel ruházta fel: a pozsonyi kamara elnöke, majd pedig
királyi helytartó lett. Párhuzamosan irodalmi téren is magára hívta a figyelmet.
A legujabb _időkben előkerült adatok alapján mondhatjuk ezt; többek között a
Bécsben kiadott Kalendáriumban (1579) Gradnay Tamás az ajánlásban (dedikáció)
mecénásnak nevezi a püspököt. A könyvtörténeti kutatás azt is kiderítette, hogy
művelt, irodalmat szerető titkára volt. akiről szintén írtak verset.

A legbehatóbban eddig két irodalomtörténészünk foglalkozott Radéczy pozsonyi
szerepével, illetve azokkal a kapcsolataival, malyeknek értékét csak napjainkban
kezdjük igazán felmérni. Kneifel Mária az Istvánffy verseiben található adatok
alapján bemutatta a köréje csoportosuló humanistákat, élükön Istvánffyval, aki
quasi alapítótagként szerepelt.(2) Tőle tudjuk, hogy az Európa-hírű Zsámboki Já
noson kívül a lutheránus pozsonyi orvos, Purkireher György is jelen volt e talál
kozókon. Az egyik latin verssorban szerényen meghúzódó Nícasíusról pedig leg
utóbb Klaniczay Tibor derítette ki, hogy a klasszika-filológia történetének egyik
legnagyobb alakja.(3) -Ez a Pozsonyban élő flandriai származású kanonok, Nicasius
Ellebodius volt a Radéczy kör leghíresebb tagja. A magát pappá szenteltetni soha
nem akaró humanista filológiai munkásságának méreteit, időtálló értékeit lapokon
keresztül méltatta a külföldi szakirodalom. Bernard Weinberg különösen Arísto
telész Poeticájának parafrázisával kapcsolatban mutatott rá Ellebodius tekinté
lyére. Tény, hogy a modern szövegkrítíka mindmáig sok esetben az ő szövegja
vításaít fogadja el. Klaniczay kutatásai alapján (a mílánóí Ambrosianában őrzött

kéziratok, levelek adataiból) az is kiderült, hogy legszívesebben nem Flandriában,
de még kedvelt itáliai városában, Padovában sem szerétett dolgozni, ahova pedig
hetenként írt barátjának, Pinellinek ..:.- hanem, ahogy 1573. április 22-i levelében
saját maga vallja, "ha Isten békét ad ennek az országnak, akkor Pozsony a leg
alkalmasabb hely tudományos terveinek megvalósítására", Míg Weinberg a filo
lógus Ellebodiust elemezte monumentális művében, addig Klaniczay a pozsonyi
légkört vázolta fel, melyben munkássáza kibontakozott. Természetes is, hogy ez
elsősorban magyar tudós feladata volt. Nemrég a pozsonyi székesegyház elmosódott
sírfeliratai között megtalálta a 400 éve elhunyt kanonok sírját.

Mindez azért tartozik ide, mert a jelek szerint a hazánkért, Pozsonyért rajongó
Ellebodisszal Radéczy István állt a legközelebbi kapcsolatban. A nagyszombati
iskola egykori magiszterét, Ellebodlust Oláh Miklós, majd pedig Verancsics Antal
érsekek padovai tanulmányútra küldték. Sőt az utóbbinak unokaöccsét, a későbbi

neves tudóst, Verancsics Faustust ő oktatja, neveli érseki parancsra a padovai
egyetemi évek alatt. De közben egyre sűrűben kapott leveleket Radéczytől, aki
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szinte naponként hívta "haza", Pozsonyba. A királyi helytartónak az volt a terve,
hogy tudós kanonokját fényes udvari álláshoz juttatja. De sehogy sem tudta rá
venni a szabadságát féltve őrző Ellebodiust még arra sem, hogy pappá szenteltesse
magát, nemhogy a bécsi udvar aulistájaként főhercegeket. minisztereket szol
gáljon. Természete nem tűrte a szolgaságot (essendo la mia natura inimicissima di
servitu). Elvek terén kevésbé volt kemény Purkireher György, pozsonyi orvos,
aki még padovai évei alatt nyomtatásban is megjelent ódáiban úgy nyilatkozott
a római pápáról, mínt antikrisztusról. Később azonban a szegényeket előszeretettel

gyógyító orvos és gyógynövény termesztő humanista épp. Verancsics és Radéczy
hatására "megszeIídült", nem szidta többé Rómát, annál erősebb hangon a törö
köket és az erdélyi "ariánusokat" (unitáriusokat). Istvánffy latin verse pontos
részleteket nyújt az egri püspök pozsonyi rezídencíájában tartott humanista ta
lálkozókról.(4) Érdemes ezt szó szerinti fordításban elolvasni: "Gyönyörű kerted
vár Téged, Radétius, kies fák gyönyörkedtetik lelkedet. Ezek között is legszebb,
legzöldebb sűrű lombjával a h á r s fa! A kertben háromlábú székek és szép
'padok várnak, míndegyíket művész kezek alkották. Úgy öleli át ez a magányos
hársfa az alatta gyülekezőket, mintha öblös sátor lenne. És közben, míg a Mú
zsáknak és Apollónak szentelt kertben költők ünnepelt csapata vesz körül Téged
(Radéczyt) , élvezed munkád után a nyugalmat. Zsámboki (Sambuce), gyakran
jöttél közénk; még most is Te vagy a napunk. És itt vannak ők is, Purchyrhus
(Purkircher), meg Nicasus; nekik megadta a Múzsa, hogy édes ajakkal szóljanak,
legyen a vers görög, vagy latin! De az orvostudományok inventora, a delphil
Apollo tanácsára a füvek változatos hatását is tanulmányozzák, hogy így elűz

hessélc a súlyos betegségeket."

Istvánffy .csak a legszűkebb baráti körről emlékezett meg név szerint. De
voltak, akik a távolság miatt nem lehettek rendszeresen jelen a találkozón. Sőt

voltak olyanok is, akik csak ismerői és tisztelői voltak a Radéczy-körnek, Mostani
kifejezéssel élve "tiszteletbeli", vagy "levelező" tagok. Levéltári kutatásaim épp
ilyen vonatkozásban hoztak felszínre néhány érdekes adatot. Ezek segítségével még
többet tudhatunk meg a pozsonyi irodalmi körről és kisugárzó hatóereiéről. A
kutatásban sokszor egészen jelentéktelen adat nyújtja a megoldáshoz vezető utat.
Jelen esetben ez a hársfa volt. Batthyány Boldizsárnak, a szlgetvárí hős vejének
levelezését néztem át. Feltűnően sokszor kerültek kezembe az Elias Corvinus bécsi
professzor nevével.. signőjával és kis körpecsétjével ellátott levelek. A mindmáig
nagy hírű németújvári könyvtár egykori alapítójának ez a bécsi humanista volt
egyik legjobb barátja. Közel 60 latin levelét őrzi az Országos Levéltár, ahova
Körmendről hozták fel a háború után a felbecsülhetetlen értékű Batthyány-Míssí
lisekkel együtt. Ritka élményt jelentett 30 évig tartó barátságuk levelezését fi
gyelemmel kísérni. 1557-ből való az első, és 1587 őszén írta az utolsót. (5) Nem e
folyóiratot érdekli ennek a kapcsolatnak irodalomtörténeti értékelése; azt azonban
bizonyára szívesen veszik az olvasók, ha rámutatok egy magyar püspök szelídsé
gének ellentéteket áthidaló energíájára, mely 400 év távlatából is példamutató.
Corvinus egyik levelében (1573. május 7.) azt írja Batthyánynak. hogy olvasott
néhány latin verset, melyeket német teológusok írtak, többek között Luther Már
tonról. Kritikával élt verselésükkel kapcsolatban. De reményét fejezte ki, hogy az
a vers, amit ő írt és most leveléhez csatoltan elküld neki, tetszeni fog. - Ez
önmagában még nem sokat mondó adat lenne, ha nem' közölné a költemény címét
is: Carmen de TiZia, vagyis Ének a hársfáról. Dehát mások is írtak ebben a
korban verset a hársfáról. mondhatná valaki -- és [ogosan, Csakhogy a levélben
az is olvasható, hogy írója arra kéri Batthyányt, küldené el "a főtisztelendő

püspök úrnak". A "képletté" formálódott gondolatsor szinte sejtetni engedi a
folytatást, vagyis azt, hogy ez a püspök nem lehet más, mint Radéczy István.
Csakhogy a filológiai pontosságót követelő kutatásnak megvan a maga "szabály
zata". Ez a regula előírja, hogy míndaddlg nem állítható egy feltevés, amíg azt
adattal nem bizonyítjuk. Természetes, hogy ezután már lázas kívánosisággal 01
vastam tovább a leveleket. És nemhiába! 1573. november 14. újból szóba kerül
a költészet. Németújvárra küldött új latin versének címe: Príncípí Joanni de Austria
post captum Tunetum.(6) A címben szereplő hadvezér neve a lepantói ütközet
révén vált Európa-szerte közismertté. Mivel előző. évben, 1572 nyarán maga
Corvinus is részt vett törökellenes tengeri hadműveletekben,bizonyára ez is közre
játszott a költemény megírásánál. A meglepő nem is a vers témája, és az sem,
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hogy olvasásra elküldte főúri barátjának, hanem az, amit a barnás török papír
utolsó sorában kér tőle: szeretné, ha másolatát elküldené az egri püspöknek!
Mint láttuk, a fél évvel előbb elküldött vers esetében ez az e/5..v adat hiányzott
csupán. Az pedig már "szembesített" tény, hogy egri püspök 1573-ban csak egy
volt: Radéczy István. Természetesen nem Egerbe küldte Batthyány a verseket,
hanem Pozsonyba, sőt sejteni lehet - ahogy azt maga Corvinus is említi -, hogy
személyesen adta át a püspöknek, amikor úgyis annyiszor kellett országos
ügyekben oda utaznia.

A szímbólummá vált pozsonyi hársfa! Híre az ország határán túl jutott ...
Bécsig - és ki tudja, Corvinuson keresztül még meddig. Vajon mi lehetett
ennek oka?

Ha az eseményeket nem kiragadva, hanem összefüggéseikkel együtt szem
léljük, vagyis úgy, ahogy magában az életben, a történelem sodrában kavarognak,
akkor könnyebb a kérdésre választ találni. A kirobbant európai szellemi-vallási
válságnak egyik legtragikusabb következménye a gyűlölet, a harag, a kegyetlenség
szenvedélyeinek elszabadult pokla lett. Említett leveleink íróinak korában Európa
megtanult gyűlölni. Nem isannyirá a törököt, hanem egymást! A fák ebben az
időben a máglyáknak is szímbólumává váltak, nemcsak az enyhet adó Iígeteknek,
vagy mint a zsoltárköltészetben a patak mellett zöldellőcserjék a termékenységnek,
sőt az Istennel töltekező lelki életnek. Ezt a kettősséget sokan átélték nálunk is;
de olyan, aki eredeti borzalmában, a máglyákori szénné égett testek bűzétől

megszédülve úgy élte át, mint Batthyány Boldizsár, nemigen akadt az országban.
A lutheránus Boldizsár alig múlt 20 éves, amikor Párizsba került és a fiatal királyi
párnak, a 18 éves II. Ferencnek és a szép Stuart Máriának udvarában apródként
tanult nyelvet, tudományt és sajnos látott égő, eleven poklot; hisz az a Guise
herceg volt a parancsnoka, aki sorra végeztette ki a hugenottákat, Boldizsár maga
írta szüleinek latin és magyar nyelvű leveleiben, hogy saját szemével látta a
máglyán égő hugenottákat.(7) A másik Guise herceg pedig érsek volt! Károlynak
hívták. E két testvér: a pap és a katona vér- és dacszövetségének lettek áldozatai
a francia protestánsok. Batthyány levéladatai történelmi hítelességűek; még azo
kon a vadászatokon is jelen volt, melyeket a francia. történetírás is feljegyzett,
és amelyeket azért rendeztek a hercegek, hogy feledtessék a fiatal királyi párral
a vérengzések szörnyű emlékeit. Különösen azokat, melyeket "tumulte d'Amboise"
néven ismerünk a történelemből és amelyeket Amboise-ból küldött levelében a
fiatal Boldizsár is fI'legemlített. (Azt hiszem, ő volt abban az időben egyedül szem
tanúja ezeknek az eseményeknek Magyarországról.)

Húsz év múlva a németújvári főúr, Batthyány Boldizsár még míndig pontosan
emlékezett franciaországi élményeire, sót állandóan új híreket kapott barátja, Jean
Aubri révén, aki a bécsi udvar hivatásos könyvbeszerzője volt és aki a német
újvári. híres könyvtár számára több száz kötetet vásárolt Batthyány megbízásá
ból. (8) A számlák mellé leveleket is tett. Ezekben tájékoztatta barátját a francia
politikai eseményekről. Volt rá eset, hogy titokban olyan könyvet is küldött neki,
melynek terjesztése szígorúan tilos volt a Habsburg-birodalomban. Hogyne emlé
kezett volna vissza mindenre, amikor az egyik csomagba Aubri olyan kötetet is
tett, ami épp a II. Ferenc ideje alatti eseményeket tárgyalta! így aztán volt
alkalma, akárcsak Ellebodius kanonoknak, párhuzamot vonni Francia- és Ma
gyarország, Párizs és Németújvár, illetve Pozsony között, Mindketten úgy érezték.
hogy 1570-80 között több humánum volt Pannoniában, mint Galliában! Igaz,
hogy a nyolcvanas években aztán az egri püspökben nagyot csalódhatott Batthyány
is, aki ellenzéki vezérként oly éles támadást indított Bécs ellen, hogy épp Radéczy
jelentette fel. (9) Bécs Iatolgatta is, hogy elfogatja, de nagy tekintélye és köztisz
teletnek örvendő személye miatt jobbnak látták a terv elejtését.

E tények ellenére, és épp teljes szabadságának tudatában Batthyány továbbra
is a pozsonyi hársfa alatt összejöveteleket tartó magyarországi humanistákhoz tar
tozónak érezte magát. Lelke nyitott volt. Minden üldözöttet befogadott, a kül
földről hazánk felé vándorló anabaptistákat éppúgy, mint a magyar irodalom
üldözött vadját, a nyugtalan, zabolátlan "enfant terrible"-t. Balassi Bálíntot, aki
hosszú magyar levelével Boldizsár úrtól kér védelmet az őt ért rágalmak és egy
házi pere miatt ... Hálából aztán fiának, Ferencnek küldött szerelmes verseket,
hogy jobban tudja "bevenni" szerelmének, Poppel l!:vának látszatra bevehetetlen
"várát=szívét" ... (10) .
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A jelekből is kivehető tehát, hogy a pozsonyi hársfa nem valami légüres
térben úszó, szférák zenéjétől elbűvölt idill volt. Itt is volt pezsgő élet, vagyis
ellentmondásokkal teli küzdelem a szép és a csúnya, a jó és a rossz, a patriotiz
mus és a kozmopolitizmus, a nyílt harc és a hátulról támadó, feljelentéseket író
magatartás között. Ennek ellenére tudtak találkozni, beszélgetni, vitatkozni, és
ami a legfontosabb: igyekeztek egymást megérteni - és ha volt rá ok, tudtak

- egymásnak megbocsátani ... még a Bécset kiszolgáló, de mindenkit kertjébe be
fogadó Radéczy püspöknek is.

Szimbólumuk, a hársfa kötelez minket is! Az természetesen mindenkinek
szuverén joga, hogy ebből a körből ahhoz a típushoz vonzódjék, azt válassza
"példaképül", akit legközelebb érez magához, saját elveihez. Én a magam részéről
például Batthyány Boldizsárral rokonszenvezek, aki legjobban közelítette meg
Szent Pál katollkumát, azaz egyetemességét. Mert mindent megfigyelt és amiben
jót látott, magáévá tette. Nyílt egyenes karakter volt; Bécs tőszomszédságában

is megmaradt megvesztegethetetlen magyarnak. Zrínyi szellemében harcolt a török
ellen, de rabjaihoz nem volt kegyetlen. Itthon csak ellenfelei voltak, nem ellen
ségei. Máglyákat soha nem rakott, a halálraítélteket, üldözötteket befogadta.(ll}
Pál apostol szeretethimnuszát igyekezett a gyűlölködő Európában és a lelkileg is
darabokra szaggatott Magyarországon megvalósítva é l n i .

Jegyzetek: (1) Nicolaus Istvánffy, Carmína, ed. J. Holub et L. Juhász; Lipsiae 1935.
39-42. - (2) Kneifel Mária, Purkircher György. Bpest, 1942. - (3) Klaniczay Tibor: Nícasíus
Ellebodius és Poétíkája, Reneszánsz Füzetek 10. ITK 1971. 24-34. - (4) A pozsonyi palota
kertjében tartott irodalmi találkozókról, a kertről és a terebélyes hársfáról Istvánffy latin
verse: i. m. 42. - (5) Az Országos Levéltárban őrzött oorvínus-ieverek irodalom- és mű

velődéstörténeti értékelését összefoglaltam "Elias Corvinus magyarországi barátai, különös
tekintettel a Batthyány-Missilisekben talált adatokra" c. tanulmányomban. Megjelenik ITK.
1976. - A levéltári jelzet OL P. 1314. 805,6-8111. - (6) A Batthyány Boldizsárnak küldött két
vers 'közül csak az egyik került elő. A nyomravezető latin költeményt (Principi Joanni de
Austria post captum Tunetum) Iványi Béla találta meg. Közlöm Corvinusról szóló cik
kemben. - (7) Eckhardt Sándor: Batthyány Boldizsár a francia udvarnál. Magyarság
tudomány 1943. 36-44. - (8) Aubriról R. Ev,ans, The Wechel Presses, Humanisme and
Calvinisme in Central Europe 1572-1627. (Past & Present Supplement 2. 1975.) "A magyarul
jól tudó oxfordi tudós tanulmányáról írt ismertetésem megjelent a Magyar Könyvszemle
1976. 1. sze-ban. - Az OL. P. 1314. 1073-10CO. alatt megtalált Aubri-levelekről l. tanulmányo
mat "Batthyány Boldizsár humanista köre és a németújvári bibliotéh első évtizedei" c.
kézirat, megjelenik ITK. 1976. - (9) Radéczy feljelentéséről említést tesz Eckhardt S., Ba
lassi Bálint összes müveí. Kritikai kiadás. Bpest, 1955. ITK. 200. - (10) Ba'assinak Batthyány
Boldizsárhoz írt hosszú levelét, valamint ennek fiához, Ferenchez küldött írásait, verseit
közölte Eckhardt S., A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. 26-48. - (11) Az anabaptís
tákról, Európa-hira habán müvészetükr61, az anabaptista idősebb Pieter Brueghelnek
már a XVI. században Németújvárra került képéről kiváló kutatási eredményeket közöl
Katona Imre sorozatosan közzé tett cikkeiben. PI. Világosság 1966. 529. l. Egy világvégét
hirdető müremek.

R6NAY GYORGY VERSE

Elsó kantáta

AZ ASSZONY ÉS AZ ANGYAL

ALKONYATKOR megnőnek az árnyékok. De te
ne csak az árnyakat nézd. Látod, a lombok tetején
még fönn ragyog a fény, s a törzsek közt még mozdulatlanul
remeg a zölden aranyló apály.

Észak felé mohos volt,
de épp csak mintegy könnyű fátyolként. a fák
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kérge, egyébként szürkés, s ahol a kissé megcsavart
oszlopderékra rávetült egy-egy ferdén betűző

sugár, majdnem fehér. Gyertyánok voltak.

Emlékszel? Váltig úgy tetszett, mintha az erdő

ritkulna, és a lejtős ösvényen csakhamar
valami lakott síkra érnénk, házak és emberek közé.
Fülelve meg-megálltunk a lombok alatt megszorult
melegben, nem hallunk-e messzünnen kutyaugatást;
de csak rajzó legyek zsongtak a fülledt csöndben,
s olykor zománcos hátú dongó csapott föl lépteink
neszére fényben fürdő füvek közül vagy lapulevelekről.

Aztán egy harkály villant át a lombon furcsa, sírós
vijjogással, nyilván odva felé, s az alig rezzenő

levelek közt egyszerre este lett.

Ott álltunk egy tenyérnyi
tísztáson, kéz a kézben, utat vesztve a hirtelen beállt
tömör sötétségben, s körülöttünk a Pilis kezdte már
rejtélyes éji életét: kúszások, rebbenések, surranásole
rém1.ettek s messziről valami csörtetés: mint
forráshoz vadaké,

Angyal most nem kellett, hogy kivezessen.

KETTEN végül kitaláltunk a házhoz.
Az embert értelmetlen ösztönök

ejtik csapdába sokszor, úttalan rengetegbe csalják,
lápra lidérc, szirtek közé szirén, s már későn kiált angyalért.
De akkor, kéz a kézben, egy ablaksor vízszintesen
földerengő csillagképét követve végül is kitaláltunk.

Csillag nélkül ki tud tájékozódni? A halandó
szemét sokszor elfátyolozzák vagy kiszúrják
unalmukban a gonosz istenek, s felhőiken vagy tölgyeik
kérge mögül kajánul figyelik a tántorgó világtalant.
Tőrt is vetnek ritkás akácosokban vagy hólepte vetéseken
embereknek álcázott istenek. mint éhezések idején
zsellérek valaha, drótból hajlítva hurkot,
hogy szegény nyúl beléakadjon.

. Velünk is szoktak így
játszani istenek vagy ösztönök, ha nyúlnál ostobábbá
szégyenít alattomos mákonyuk.

Hány nyomorult
jószágot láttam így fagyott talajba vert, szőlőkaróhoz,
növendék fák tövéhez rögzített hurokban
vergődni, míg pelyhes orrán a reszketéstől és erőlködéstól

piros harmatcsöppet nem buggyantott a vér. Akkor ledőlt

a hóba s megadta magát.
De van, akit kimentenek

az angyalok, mielőtt szeme üvegére
jéghártyát von a tél.

Híányod volt az Angyal.

FAZTAM a szalmán mínt az újszülött, de éreztem hogy újszülött vagyok.
Hajnalban kiléptem a hóba. Az utcán, leszakadt
huzalok, rokkant oszlopok, gazdátlan árokparti kerekek közt
fáradtan, kissé loncsosan, s fújtatva néha a hidegben,
mintha a kelő napból lépne ki vagy az éooen föltáruló
templomkapun, egy Ló jött szembe. Máskülönben
kettőnkön kívül sehol senki. Csak a Ló, nyakában
rojtos kötőfékkel, és vele szemben én, már
kötőfék nélkül mint az újszülöttek.
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Megtorpant. én is megtorpantam. Aztán az Öles hóban,
mert egész éjjel havazott, nehézkes léptekkel felém
indult. Megállt előttem, tág orrlikából rámfújt, mint a képeken
a Kisdedre az állatok, majd homlokomra nyomta
bársonyos bizalommal puha orrát, oly hosszan, oly szelíden,
s oly lágyan, mint álmunkban Asszonyunk figyelmes
ajkának illetése, esetleg röpke szárnyé.

6 lett volna az Angyal?
Mindenesetre hirtelen

fény áradt végig a hóba merült falun,
s a toronyban, csúcsán a Nappal,
megszélalt a harang. LUMEN AD REVELATIONEM.

A HALOTTAK tovább aludtak. Hány halott
kell egy-egy újjászületéshez.?

Ott feküdtek
hanyatt, hason vagy féloldalt a hóban. A halottak
nem fáznak már, nem látnak fényt, nem hallanak harangszót.
Csak fekszenek, többnyire csonkán, hosszúkás vagy kerek
vérfoltban, ismeretlenül. De ők, a mozdulatlanok
alighanem ismernek minket, akik az ő haláluk kapuján
lépünk az Új Életbe, értük és helyettük
élni tovább.

LUMEN AD REVELATIONEM
hangzott agyertyafényben, s a padok tele voltak
a kedves láthatatlanokkal. Ahogy beléptem, fészkelődni kezdtek,
hogy nekem is helyet szorítsanak. De én csak álltam
s néztem, ahogy lassacskán megnyugodva, sűrű

bodrokban, mint a füst, és közben míntha bátorítón intene
nemlétező kezük, a mennyezeten át valamí fénybe
emelkedtek.

Ok, akiket az élők életüktől
elválasztanak, összekötnek életünkkel,
amitől elváltunk, s egymással is, akármilyen
távolságokon át.

Szeretnünk kell a holtakat,
a hóba hulltakat s a többit is, akikhez ki-kíjárunk
névnapon, születésnapon pár szál virággal, s néha gyertyát
gyújtunk a fejüknél. LUMEN AD REVÉLATIONEM.
Bar ők már látnak, nincs szükségük semmi fényre.
Valójában ők világítanak a mécseseinkkel nekünk,
hogy jobban lássuk egymást, s a virággal, mit lábukhoz teszünk,
frigyünket ünneplik a kedvesek, szótlanok, egyszemélyben
tanúk és megpecsételők.

Mielőtt befogadnak.

MERT ALKONYUL, megnőnek az árnyékok. De te
ne csak az árnyakat lásd. Inkább nézd Iombiaínkon,
mielőtt jön a tél és leszaggatja őket,

a nyájas ragyogást, a bentről is sugárzót,
ha akarod. Vagy nézd inkább a völgyben
közelgő szárnyakat.

Még mielőtt a nap leáldozik,
ideérnek a Férfiak, hogy szárnyuk összecsukva asztalunknál
költsék el estebédjüket. Legjobb falatjainkat
tálaljuk föl Nekik, cserépkorsóban leghűsebb vizünket,
hogy miután megmostuk lábukat, mert messziről

jönnek hozzánk, fölüdüljenek nálunk.

KEDVES, add a kezed, hogy mélt6képpen
lássuk vendégül őket.
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FÁBIÁN DÁNIEL

BERZSENYI, AZ ELSŐ "FALUKUTATÓ"
. Berzsenyi születésének kétszáz éves évfordulója jó alkalom volt arra, hogy
méltóképpen megünnepeljük. mint a nemzet egyik legnagyobb költői lángelmé
jét. Az értékeléshez különösen hozzájárult Orosz László nemrég megjelent mo
nográfíája, amely megdöntötte azt a sokáig uralkodó közhelyet, mely szerint Ber
zsenyi a maradiság és a' felvilágosodás ellentétei között élte le költői és prózai
munkásságát, Be kell őt állítanunk mind kora folytonosságába.. mínd saját szel
lemi fejlődésének vonulatába. Valóban beleszületett osztálya idejétmúlt maradi
ságába, előítéleteket és osztályönzést örökölt tőle. Fiatal korában nem elégítette
ki a soproni líceum. Berzsenyi többre vágyott, amivel az iskola adós maradt
számára. Kezdő költő korában Homér, Horác és társai társaságában töltötte ide
jét vidéki esti magányában, sivár, egyszerű körűlmények közott. Gondoljon az
olvasó Grünwald Béla Régi Magyarországára (1888), mely minden szépítés nél
kül tárta fel a lesújtó, elgondolkoztató valóságot. Az utak elhanyagoltsága, esős

időben [árhatatlansága szebájának magányába zárta a "földesurat", akinek va
gyona, 1200 hold földje, nyugati értelemben vett független polgári életet biz
tosíthatott volna. Ű azonban szégyellte állapotát. Széchenyi Istvánhoz a követ
kezőket írta: "Ne jöjjön Méltóságod Niklára! Nincs itt egyéb, mint görög sze
génység, lírai rendetlenség, pipafüst. s egy durva demokrata" (B. D. összes mű

vei, 234. o.).
Nem igényel valami nagy találékonyságot, ha a múlt század kezdeteinek

gondolkodójával kapcsolatban a francia forradalom történelemformáló jelentősé

gére irányítju.k figyelmünket. A XVIII. század szellemi vulkánja - főleg francia
földről - eszmelávájával elöntötte Európát és Észak-Amerikát. Megrázta boly
gónkat. A forradalmi események, mint korunkban mindenkinek, feltették a kér
dést: velünk vagy ellenünk!? S itt kell Berzsenyi magatartását, szellemi erkölcsi
válaszát elemeznünk. Fiatal korában - ez költői korszakára esik - a nemesi
hagyományok telítik, életének két utolsó évtizedében már fennkölt demokratiz
mus jellemzi. Magát félreérthetetlenül demokratának tartja. A francia forradalom
három nagy követelménye közül a szabadságot és testvériséget magáévá tette.
Napóleonhoz írt versében bizonyítja: "Nem Te győztél/hanem a kor lelke 
szabadság". Abban az utolsó életszakaszban, melyben bölcseleti, irodalomelméleti,
általános művelődésí tanulmányokat folytatott, határozottan elkötelezte magát az
emberiséggel közös szellemi felelősség mellett: " ... nem elég a művet csak ma
gában megbírálni tudnod, de meg kell tudnod bírálni még azon legfőbb szem
pontból is, hol az a kérdés, mínt illik őssze az egész műv a nemzetnek, az
emberiségnek céljaival és az egész kultúra filozófiájával? Mert ezen legfőbb

szempont szerint az egész műv csak része az emberképzet nagy művészetének

avagy filozófiáj ának, melyekkel a művnek, mínt résznek, összeillése annak leg
főbb érdeme, össze nem illése ellenben leg1ételesb hibája" (i. m.: 155. old.). Mi
után szakit a költészettel, minden idejét önképzésre fordítja. Nem hiába: erről

levelei, tanulmányai mindenkit meggyőznek.

A XIX. század elején jelentkezik egy kiváló szellem, Berzeviczy Gergely,
lomnici földesúr. Nem a költészet fényét, csillogását választja, hanem közgaz
daságí, társadalomtudományi munkákat ír a rendelkezésére álló európai iroda
lom és a hazai hivatalos adatok felhasználásával. BerzeViczy Gergely vollt az
első, aki a parasztkérdéssel tudományos felkészültséggel foglalkozott. ügyvédi ok
levelet szerzett, de csak rövid ideig folytatott joggyakorlatot. Visszavonult bir
tokára, teljesen irodalmi munkásságára fordítja idejét. Bejárja Európát, mín
denütt megfigyeli a jobbágyság helyzetét, hírt .ad róla. A parasztság helyzetére,
a porták számára nézve kimerítő adatokat közöl. 1802 táián, közlése szerint:
"Magyarország népessége a katonaság nélkül 7.008,574 lélekből állott. A nemesi
jogokat ezek közül 325.894-en élvezték, tehát minden 21. lélek örvend a nemes
születésűek ktváltságának, Az adózó lelkek ezek szerint 6.682,680-an vannak, így
a nemesek tulaidonában levő földterületet számításba véve, Magyarország tala
jának alig ötödrészét bírták. Tehát ez az arány keletkezik: Magyarország né
pességének alig l720-ad része, mely a területnek l6/20-ad részéből részesül, nem
fizet semmi adót. A népességnek l6/20-adát tevő' lakosság ellenben, amely a
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területnek csupán 4/20-át bírja, fizet minden adót" (Berzeviczy: Közgazdaságről.

142. old.). Részletes kimutatást kapunk a jobbágyság adóterheiről. csupán an
nak elképzelése nehéz, mi maradt a jobbágycsaládnak terhei leróvása után. Bár

, falunként változott a jobbágyság helyzete, mégis általában igen nyomorúságos
volt. Rosszabbul élt - Berzeviczy szerint - mínt az ausztriai és a porosz
jobbágy. Gazdasági nehézségeit tetézte jogainak hiánya. Az udvar rendeletei 
az ún. urbáriumok - könnyítettek ugyan helyzetén, de érvényesítésük a ne
mességtől függött. Berzeviczy feltétlenül jó bánásmódot ajánl a jobbágysággal
szemben, de a jobbágyság felszabadításának gondolatát még nem veti fel. Korát
megelőzve a földművelés alacsony jövedelmét a helytelen földmegoszlásban lát
ja. Szerinte minden embernek joga van annyi földhöz, melyből emberhez rnél
tóan megélhet. A ktsbirtokot tartja alkalmas üzemformának. Elítéli a birtokok
halrnozását és a holtkézi nagybírtokot. Műve nem kerülhette el Berzsenyi fi
gyelmét, mint ahogy Széchenyi István 1830-ban megjelent Hitele sem. A reform
kor igazi szellemi nyítánya volt ez, és Berzsenyit is ez késztette munkára.

1833-ban jelenteti meg A magyarországi mezei szorgalom némely akadályai
ról című tanulmányát. Az első fejezetben a néptelenség ügyével foglalkozik, a
török idők szomorú maradványaival. Megállapítja a mezögazdaságí népesség elég
telen voltát a földek megműveléséhez. A népesség megoszlása aránylag Nyugat
Dunántúlon a legjobb, mégis gyakran kell alkalmazni az ország peremtájairól
vendégmunkásokat. Ha keletebbre tekintünk, nagy területek ..bitangolódnak", pe
dig ott virágzó városok, falvak százai települhetnének. A mezőgazdaság fejlő

désének fő akadálya szerinte a néptelenség. Első javaslata a német nemzeti
ségű lakosság betelepítése, melyek .szorgalmát, felkészültségét ugyanis nagyra
tartja. A telenítés szerinte legyen körültekintő és gondos, kell elősegítse a jö
vevények beilleszkedését, beolvadását.

Itt utalhatunk Richard Bríght 1815-ben megjelent Magyarországi utazásaira.
Bright korának egyik legnagyobb orvosa volt; a vesekórtanban maradandó ér
demeket szerzett és mint orvosíró is a legjelentősebbek közé tartozik. Részlete
sen leírja tapasztalatait a látottakról és a népesség helytelen eloszlásáról. Fi
gyeimét nem kerülte el a nemesi udvarokban raboskodó jobbágyok leverő hely
zete sem. Kutatta a hazai cigányság nyelvét, műveltségét, Elismeréssel szél
Festetics gróf keszthelyi Georzíkon iáról és korszerű gazdálkodásáról." (Ű ala
pította a csurgói Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot is.)

Berzsenyi határozottan leszögezi, hogy a nép szaporodásának feltétele, hogy
a" népélelmezéselégséges legyen. Mint írja ..... legbízonyb népszaporító a jobb
lét és a jó erkölcs, mely utóbbi eszersmind természetes feltétele a jólétnek".
Olyan törvények meghozatalát sürgeti, melyek a házasembereknek előnyt juttat
nának, a népes családokat segélyben részesítenék, a sokgyermekes anyát pedig
jutalmaznák. Ezek a szociálpolitfkal kívánságai meghaladták a kor szellemét. és
jóval előbbre mutattak. Mindenkire szólő érvényességgel csak napjainkban va
lósultak meg.

A népesség egészségtelen megoszlását is megvizsgálja. A "tót-Iakta" vidéken
nagy tömeg él munkavállalás lehetősége nélkül. A nép a nyomor áldozata lesz,
fizikailag-erkölcsileg elsatnyul, a jó termő területek pedig nem jutnak munkás
hoz. A megoldás szerinte az lenne, ha szervezetten kötnék le a hegyvidék em
berfölöslegét, s oda irányítanák, ahol munkaerő-híány van. így mindkét fél jól
járna. Ugyanígy gondol a román népesség egy részének nehéz helyzetére is, e
téren szintén megoldást sürget. Ha megfogadták volna tanácsait, századunkban
kevesebb vád érte volna a nemesi osztályt.

Ahogy helyesen ismeri fel a népesség megoszlásának egészségtelen voltát,
mint a termelés akadályának egyik jelentős okát, ugyanúgy kifogásolja a föld
megoszlás helytelenségét is, és a közbirtokosság kezében levő legelők tökéletes
elhanyagoltságát, Itt nem a földbirtokmegoszlás társadalmi jellegére gondol, ha
nem az egy kézben levő birtok széttagoltságára, Elsők közett sürgeti a tagosí
tást. A század végén végrehajtott tagosítás is csak átmenetileg oldotta meg a
földmegoszlás ellentmondásos voltát. Pár évtized után csaknem azt a helyzetet
láthattuk, ami Berzsenyi idejében volt. Újra és újra felpanaszolja a közrend
hiányát. A gazdák egymás birtokának határát nem tisztelik. A készülő tago
sításí törvény végrehaltását nem a bírósáara. hanem a közígazaatásra bízná, a
pörösködések és végeláthatatlan viták elkerülését tartva szem előtt. Mindez pon-
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tosan bekövetkezett. Az első világháborúig dúlták a közszellemet és táplálták a
gyűlöletet a "vagyonperek". Helyteleníti a falusi korcsmák elszaporodását, a
nép erkölcsének megrontóít látja bennük.

Keserű együttérzéssel emlékezik meg a nép múveletlenségéről. Különös hang
súllyal emeli ki· a nemzetiségi parasztság szomorú állapotát. Hiába javítanának
a népesség megoszlásán és a helytelen blrtokrnegoszláson ; ha a nép rnűveltsé

gén nem változtatnak, akkor az ország jobblétét biztosító "mezei szorgalorn" eme
lésére alig gondolhatunk. A jobbágy sok esetben helytelenül neveli gyermekeit.
Kellő felügyelet hiányában terjed a lopás, rablás, amit gyakran nem bűnnek,

hanem "férfidísznek" és erénynek néz a fiatalság. A börtönt, a fenyítést, derest
nem érzi szégyennek. Sokaknak az a véleményük: "Jóravaló ember ökröt, lo
vat, disznót lop, nem pedig aprőlékot". Ezek a bajok parasztságunk javát kezd
ték ki.

Az okot a műveletlenségben látja. Mint megoldást a helyes népnevelést tár.
ja elénk igen alapos körültekintéssel. A parasztgyermekek többsége semmi ne
velésben nem részesül. Ha mégis kap valami nevelést, annak Sem gazdasági,
sem erkölcsi tekintetben nem veszi hasznát. A nép ridegmarhaként kezeli gyer
mekét. Mihelyt a "szűrt, tarisznyát és baltát elbírja; ökrésszé teszi azt". Az
ilyen gyermek egész nap a család ökreit vagy lovait legelteti, legtöbbször a
gazdák vetéseiben vagy rét jeiben. A pásztorélet rákényszeríti minden zsivány
ságra. Életmódja a zsiványság iskolája lesz. Felnővén nem gazdálkodik, hanem
legtöbbször lopott jószággal kupeckedík.

A nevelés másik nagy hiányát abban látja Berzsenyi, hogy a parasztgyere
kek semmi mesterséget nem tanulnak. Megfelelő házat, istállót, pajtát nem épí
tenek. A terményük többsége elpusztul, az állatállomány is elsatnyul, részben
tönkremegy. A paraszti nevelés hibájául rója fel azt a szokást, hogy mezei mun
kát csak férfi végez. Házieszközök készítésével sem foglalkoznak, így a téli idok
napjait nem közös munkával töltik el, mint a "német gyarmatok" családjai,
hanem rnunkátlansággal, korhelykedéssel. Hibának tartja a magyar népi neve
lés ridegségét. Meleg időben a szabadban alszanak. télen az istállóban, csak a
házasság után kapnak párnás ágyat. Az ilyen szokás a vadság melegágya, nem
a polgárosulás előiskolája. Kifogásolja a vallás iránti közömbösséget. Nem híve
a vakbuzgóságnak. de szerinte a vallási élet elhanyagolása a közerkölcsök rom
lásához vezet. Ugyancsak helyteleníti a nemesi nevelést. A nemesifjú abban. a
korban kerül a romlott városi környezetbe, amikor otthon a gazdálkodásra kel
lene felkészülnie. A város hivatalba csábítja a fiatalságot, a gazdaságot pedi.
bérbe adják. Az eredmény: a gazdaság romlása, a család elszegényedése.

A kultúra terjedésének fő akadályát az ország települési viszonyaiban látja.
Első feladatnak a magyar nyelv általánossá tételét tartja, abban az illúzióban
él, hogy a magyar nyelv és ruházat vonzása legyőzné a nagy tömegek ellenállá
sát. Maga Berzsenyi is tisztában van a terv nehézségeível. azért olyan intézetek
felállítását javasolja, ahol idegen ajkú testvéreinket nemcsak a magyar nyelvre
oktatnánk, hanem mesterséget és más hasznos ismereteket is tanulnának.

Az ipar és kereskedelem hiányosságát is rosszallja: " ... az egész ország me
zei gazdasága is csak úgy emelkedik illendő tökélyre, ha azt a tudományok, a
mesterségek és a kereskedés egymással kezet fogva gyámolítják". A külföldről

beáramló áruk ellen is szót emel, mert ellenértéke idegenek zsebébe kerül, aa
általánosnak mondható pompázás pedig tovább szegényíti az amúgy is csekély
jövedelmű gazdaréteget. Tudja, mí a megoldas: gyárak alapítása, a kereskedelem
szervezett kiépítése. Dicsérné a magyar állattartást, ha az' értékesítés meg vol
na szervezve. A nemesség szerinte legtöbbször zsarolja, elaljasítja [obbágyaít,
márpedig a jobbágyság magasabb müveltségí színvonala nélkül belterjes gaz
dálkodás megvalósítatlan, Elterjedt az a nézet, hogy mínél butább, műveletlenebb

a nép, annál alkalmasabb a jobbágymunkára. Berzsenyi az ellenkezőjét vallja.
A jobbágynak szükséges, nélkülözhetetlen földterület biztosítását kívánja. A
rossz bánásmód eldurvítja a parasztságot. Inkább bűnözésre adja magát, hogy
elégtételt vegyen és emberi rnéltóságát megvédje.

Szokatlanul új tárgyra vezeti olvasóját, mely alig-alig szerepel a falukutatás
és a társadalomtudomány irodalmában : a falusi faépületeknek és azok sűrűsé

geinek kérdésére. A házak zsútoltsáeának szerinte az a veszélye, hogv tűz ese
tén minden elpusztul, a gazdának csak a rajtavalója marad. Sürgeti, hogy a tör-
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vény szabályozza a házhoz szükséges teret a háztáji kerttel. Ugyancsak törvény
kellene a téglaépület és cseréptető meghonosítására. A székely kalákát hozza
fel példamutatóként a falusi építkezés megjavitására.A tégla-, cserépégetés.
vályogvetés szervezett kimunkálása segítene megfelelő mesteremberek kiképzésé
vel. Kívánságai között a követendő forma előírása is szerepel., Mindezek előre

mutató gondolatok. A falusi helyes háztípus előírása még ma is foglalkoztatja
közígazgatásunkat.

Kikel a szőlőtermesztés túlzásba vivése ellen. Helyteleníti az igen munkaígé
nyes szőlőkultúra erőltetését olyan vidékeken, ahol a mezőgazdasági termelés a
hasznosabb és jövedelmezőbb. Ez az erőteljes szőlészet a kevés munkaerőt le
foglalja, a jó borok kereskedelmét megrontja. Nem a jövedelemnek, hanem kor
helységnek lesz hasznára. "Számtalan - írja - búzaföldeket csigertermelésre
bitangolnak még ott is, hol a néperő nem a mezei föntebb szorgalomra, de még
a félnomádizmusra sem elegendő." Az Olaszországban elterjedt lugasszerű sző

lőtermesztés bevezetését szorgalmazza, ami szintén korunkban valósult meg a
szőlőművelés gépesítésével. A túl gyakori és több napot igénylő vásárokat sem
helyesli, ámbár elismeri, hogy a különböző tájak lakóinak "összesereglése" ta
nulásra, tájékozódásra, új ismeretek szerzésére is alkalmas, más, szóval népi
"tapasztalatcserének" is' rnondható.

Berzsenyi a hiányos "népszörkezettel" zárja gondolatmenetét, Hazai írodal
munkban az első, aki a szövetkezeti gondolat megvalósitását sürgeti. Indokai
igen sokrétűek és az adottságok helyes felmérésén nyugosznak. A mezei szor
galom igen sok tudást, tapasztalatot igényel, mellyel egyes ember nem mindig
rendelkezhet. Rátermett vezetéssel az egyesülés megsokszorozza a népi erőt. Mi
hozzátehetjük, hogy a termelést tervszerűvé teszi. A jövedelem emelkedése a
népjólét megvalósulását eredményezné, míg a megoszlott falu nehezen emelked
het fel. Ami e gondolatban ugyancsak haladó jellegű: a szegény nemesség és
a parasztság közös összefogásának sürgetése. E patriarchális közösség, és szö
vetkezés előnye lenne a közös háztartás, ami fölszabadítaná a női munkaerőt.

A munkaerő megkettőzését eredménvezné, és segítene azon, amit Berzsenyi a
mezei szorgalom egyik állandóan visszatérő akadályának tart: a munkaerő-híá

nyon, E javaslatával akaratlanul a francia utópista szocialisták elméletét idézi fel.
A prózaíró Berzsenyi egyenlő szintet képvisel a költővel. A belső ritmus

feszültsége teszi áradóvá, ugyanakkor fegyelmezetté pattogó stílusát. Semmi fe
lesleges nem éktelenítí sem formailag, sem tartalmilag. Egyensúly, mértéktartás
vezeti tollát. Ha végigtekintjük írói pályafutását, megállapíthatjuk gondolatvi
lágának állandó bővülését. Pígyelmét nem kerülte ,el a valóság Ieakisebb moz
zanata sem. Gondolatai sok mindenben előhírnökei korunk nagy vállalkozásának,
a szocializmus építésének.

SZ. NAG Y LÁSZLO

BERZSENYI FOHÁSZKODÁSA
Isten! kit a bölcs lángesze fet nem ér,
Csak titkon érző teH~e óhajtva sejt,

Léted világit, mint az égő

Nap, de szemünk bele nem tekénthet.

A legmagasb menny s aetber Urán;ai,
Melyek körülted rendre kerengenek,

A láthatatlan férgek: a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked

Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.
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Téged dicsőít a Zenit és Nadír.
A szélvésze k bús harca, az égi láng

ViUáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón leomlom színed előtt, dicső!

Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor

Ami után eped, ott eléri.

Addig le törlöm könnyeimet, s megyeTc
Rendeltetésem pályafutásain,

A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekéntem mély sírom éjjelét!
Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz,

Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.

.A vers 1802-1808 között keletkezett. Végleges formáját 1810-ben kapta.
Kazinczy a Fohászkodást is ki akarta hagyatni Berzsenyivel a gyűjteményes ki
adásból. Berzsenyi válasza: "Theoreám nem lévén, gáncsaidból sokat tanultam,
s némely darabjaírnat, amint lehetett, megiobbítottam, és amelyeket kihágytál,
én is kihagytam ezen kettőn kívül: a Fohászkodás és a Bérekesztés ..."1 Köl
cseynek pedig: "Első vádja a recensensnek az, hogy én gyakran dagályos, fe
leslegvaló s értelemtől üres expressiókra tévedek el .. ."2 "Az oly expressiók,
mint dithyrambok lángkőre s gőztorlaszok alpesi, nékem sem tetszenek, ha azo
kat hideg szemmel nézem, de vajon hideg szemmel kell-é azokat nézni? Va
jon nem változik az egész poézis sült bolcndsággá, ha azt hideg szemmel néz
zük? De tegyük magunkat azon exaltált szellembe, melyben azok mondva vagy
nak, tehát látni fogjuk, hogy azok nem egyebek, mint azon szellemnek ter
mészetes öltözetei, azaz az exaltált képzelődésnek exaltált képei."3

Fohászkodás. A himnikus ima egyik fajtájának a neve a cím. S nemcsak
a cím, maga a vers is ezen imaforma sajátosságait hordozza. így kerülhet a
versbe az alázat, amely míntegy ellensúlyozza a romantikus tágasságot, a monu
mentalitást. Vagy a kezdő megszólítás. Személyt szólít meg a költő, amint arra
a kifejtés első szava (kitJ még külön is utal. Az első strótábarr harmadik sze
mélyben is beszél Istenről. De csak egy. sor ez, a vers Istennel beszél, nem Is
tenről. Személlyel beszél, ami az imaforma lényege. Kitárulkozik előtte őszinte

önátadással, a hiten alapuló. bizalommal. Mert a te munkád, azért nem lehét az go
nosz. Nem racionális bizonyítékek mondatják ki ezt, hanem a szabadon vállalt,
személyes Én-Te viszony. Az Én - a vers ima-jellegéből adódóan - kícsíségét
elismerve emelkedik fel a bizton vállaláshoz. Az elbizonytalanodást az a hit
akarás, az a viszontszeretet takarja el, amely az Én vallásosságának a lényege:
az Én a Te szemlélésének hatására önmagát adja annak, elindul feléje. És ez
a Te-ben bízó Én vállalja aztán a halált is, mert a Te majd akkor és ott a lé
leknek igaz otthont ad.

A Te megnevezése után zuhatagszerű omlással követik egymást a. dicsőítő

rész (1-4. versszak) strófái. A személyes névmások és a szernélyragok állan
dóan visszautalnak a megszólítottra, a Te-re. A költői alaphelyzetre, az Én-re
már az első strófa többes első személye is utal, sőt a második személyű meg
szólítás jelzi, hogy nem leíró verssel van dolgunk. Az. ötödik versszakban aztán
grammatikailag is hangsúlyosan jelenik meg az Én. Bár lényegét tekintve a
megszólítás utáni kapcsolást így kell feloldanunk: Isten, Te vagy az, kit ..., a
verskezdet formailag mégis az Én-Te viszonyon kívül áll. Az Én (a költő) és a
Te (Isten) jelenléte mellett itt még az olvasó vagy hallgató is lehetőséget kap
arra, hogy a költő állapotába, a titkon érzés és óhajtva sejtés világába kerül
hessen. Sőt, mivel a megszólítás már a harmadik sorban második személybe
csúszik át, s az általánosabb harmadik személy helyett feltilnik a többes első

személy, mintegy kényszerülünk arra, hogy az Én világába, Berzsenyi egzaltált
szellemébe helyezkedjünk bele.

Rögtön feltűnik az, hogy a Te és az Én a fönt és a lent világa. Az Én el
ső grammatikai megjelenésekor be is ismeri ezt: leomlom színed előtt, dicső! De
az Én lentségére utal a feltételes igealak (járulhat), a ha ... kikél és a majdan,
akkor időhatározók is. A Te az élet és a halál ura. Ronthat s teremthet. A sem
miségből. Ez a nem-mindennapíság világa. Grammatikai szinten ezt fejezi ki az
állandó fokozhatatlanság. A titkon érző lélek, az égő Nap, a láthatatlan férgek,
a te Bőlcs kezeid remekelt csudái, e nagy Minden ezer nemét éppúgy fokoz
hatatlan alakok, mint a legmagasb menny s aether Uránjai. Nem a mínden
napi nyelvhez hasonlóan, jelölt felsőfokkal éri ezt ei Berzsenyi, hanem az erő

teljes szavak és szókapcsolatok használatával. Ha megnézzük például a nagy
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.•• imperium est Iovis

cuncta supercilio moventis.

jelző háromszori előfordulását (9.• 12. és 16. sor), megértjük e módszer lénye
gét: nincs nagyobb Mínden, nagyobb idők vagy nagyobb kéz. Csak az az ela.
amelynek ezer nemét a Te hozta, csak az. amellyel a Te alkot. Az a Te, aki
állandóan ott van - kimondva súly ponti helyeken is - a versben. A fönt
érzetet biztosítják a köznapi nyelvtől való elkülönítés egyéb eszközei is. A
szavak megválasztása. A klasszikus költészetből átemelt nevek nemcsak az em
lített elkülönítést szelgálják. hanem segítik az időmértékbe való beíogást is.
Ezeknek a neveknek a funkcióját - miként az egész verset is - csak akkor
érthetjük meg, ha nem "hideg szemmel" nézzük. Ki gondolna itt olyasmire.
hogy a Zenit és a Nadir az égbolt legfelső és legalsó pontja? A föntség érzé
keltetését szolgálja az időmértékes verselés, ezt a klasszikus reminiszcenciák.
Mily pompásan játszik rá például Horatius soraira:

Berzsenyinél :

... a te szemöldöked

Ronthat s teremthet száz világot•...

A köznapiság fölé emelnek a vonatkozó értelmű kötőszók rövid alakjai és M
ellentéteket magukba foglaló képek is. A mellérendelő mondatok pedig míntegj'
nyelvi halmozással a tartalmilag fokozhatatlan rnondatokban a fokozás érzetét
keltik. A negyedik versszak már a meltékmondatok halmozásából az érzelmi ha
tárokat végsőkig tágító alany-halmozásba torkollik. A mindenség dicsőíti itt Urát.
A versáradat tetőpontján a harmatcsepp, vÍ1'ágszál névszók állnak. A csillag
rendszerek után milyen sokatmondó helyen kapcsolódik be e zenébe az ember
közeli világ! Egy bús jelző azonban még inkább hiányt éreztet velünk ... Lehet-e
teljes a mindenség Ember nélkül?

És itt már eltér a Fohászkodás az antik és keresztény hímnusz-felépítéstől;
megjelenik az Én, a maga problémáival, megismételve előttünk' belső vívódá
sait. A monumentális mondatívek megváltoznak. Alárendelő mondatok dominál
nak. A sok utaló- és kötőszó. a tördelt mondatívek a zaklatottaágra utalnak.
A könnytörlés, a zordonságtól való megtorpanás is az Én sorsa. Ezek hitelesí
tik a vállalás komolyságát, a tudatos vállalást. Olyan hitet, amely úgy kap
csolódik a Te-hez, a Te neki annyira fontos. hogy ez a kapcsolat az életben
meghatározó szerepű, amiért érdemes élni és - majd meghalni. Fontos funkci
ója van itt az időhatározóknak. A jövőbe, a távolba utalők (majdan. ha... ak
kor. .. ott) után jön a megoldást megkísértő addig, hangsúlyos helyzetben.
Addig. .. megyek / Rendeltetésem pályafutásain. Aktív vá llalásról van szó,
a jobb s nemesb lelkeknek útján való haladásról, amely által az élet értel
messé válik. Az Én-t ez emeli fel. míntegy alapot adva a kapcsolat vállalása
hoz. Nemcsak kap az Én. vállal is,' így léphet be az előző strófák teremtette
mindenség-zenébe.

Hogyan valósul meg a versben a fönt és a lent köztí kiegyenlítődés? Miért
válik hitelessé az egyén vállalása?

A már említett jegyek között is találunk olyant, amely az egész verse.
végighúzódik, függetlenül attól. hogya lentről vagy a föntről van sz6. Ilye.
a verselés. A határozott, szígorú zártságú alkaioszi strófa ug} anabba a keretbe
préseli a két világot. Az időmértékes és a magyaros hangsúly köztí eltérés
meglehetősen nagy, ez a külső, zárt formán belül továhb fokozza a feszültséget..
Az ilyen ellentétek a versben szinte minden síkon megtalálhatók. Az egész ver
set áthatja az óhajtva sejtés és a határozott állítások (lásd a sok verssorkezdi
és egyéb hangsúlyos helyen á1l6 határozott névelőt) ellentéte. Hangzást színtea
is gyakori ez a jelenség. Főleg a fönt és a lent világához kapcsolódva, erőtel

jesebb, illetve lágyabb színezettel. A második strófában az ,,1'" hang van túl
súlyban. aránya az irodalmi nyelv 7,25%-val szemben 14.!i1lfo. Magánhangzók
közt néha a tartalomtól teljesen független ez a jelenség: Rontha.t s teremthet,
a láthatatlan férgek stb., mély- és magashangrendű magánhangzók között. Ezek
a "hideg szernmel" nézett ellentétek együttesen kapcsolódnak bele abba az ener
gíahultámot ad6 versáradatba, amelyet a versforma mellett egyéb nyelvi jegyek
is biztosítanak.

A ma már régiesnek hat6 szavak (tekénihet, legmagasb, körülted, szemöldl1
ked, csudái, folyamit, alkotásit, kikél, közelb, tekéntem) és festői. ödonságot
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idéző határozók (titkon, majdan, bizton, zordon), az egész verset átható eufé
mizmus a Te világába emelő hangulati egységet adnak a versnek. Ugyanígy
egységes a tömörítő nyelv alkalmazása, a jelzős és határozós szerkezetek rnellék
Rlondatot is magukba olvasztó képei: a bölcs lángesze, e nagy Minden ezer 'ne
mét stb. Jellemző a birtokos eset -nak, -nek ragja nélküli kapcsolás, mindkét
névszó előtti jelzővel. Például: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Tizenkét bir
tokos jelző közül csak egyszer találunk jelölt alakot (nemesb lelkeknek útján),
akkor is névelő nélkül. Az állítmányi szerkezetek közül csak egyet emelünk
ki: ... titkon érző lelke óhajtva sejt ... ' Hiába akarnánk megmagyarázni ezt a
sort. Titkon érez, óhajtva sejt... megmagyarázhatatlan állapotot fejeznek ki.
Egységes a monumentálís mondatívek alkalmazása is, bár a vers második ré
szében ez az ív erősen tördelt. A rnondatívet az élen és a végen álló lényeges
mondatrészek tartják. Például A legmagasb menny... a te Bölcs kezeíd 'reme
kelt csudái; vagy: Majdan... ott eléri. A nyomatékosító szórend is egységes.
Különösen jellemző, hogy az egybetartozó alakokat kettészeli a sorvége (enjabe

.ment). De leginkább a mindvégig jelenlevő nyílt nyelvi forma biztosítja az egy
séget. Három felkiáltójelet találunk a versben, mindhárorn ezt a célt szolgália,
Az első az alaphang megadását, a második annak az En megjelenése utáni fel
erősítését, a harmadik a megoldás megingását eltakaró akaratot. Az első eset
ben csak a Te jelenik meg, a másodikban a Te a színe előtt hódoló :Én-nel
együtt, <végül az az :Én,aki szabadon döntött, a hatodik strófa vállalás-kimondá
sában magára maradva (ez az egyetlen versszak, amelyben a Te nem szerepel n.

A felsorolt egységesítő jegyek a köznapitól eltérő nyelvi alakzatok. l~ egy
beesnek a költő lét-problémáiának meaoldásával. Az :Én a Te-hez való föl
emelkedésben. a benne való hitben találja meg a lét értelmét. Ezen egybeesés
teszi művészíleg hitelessé a verset. A fönt-höz emelkedik föl Berzsenyi, amely
nek személyes jellege - mint a fentebbi vizsgálódásokból is adódik - az egész
verset áthatja, amely ugyanúav ott áll a vers fölött, mint a világot rontó S
teremtő isteni szernöldök a világ fölött. Ez a kapcsolat, mint minden személy

'Rez fűződő kapcsolat. hiten alapul. Ezért áradhat a versből úgy a bizton-ság
érzése, hozv a "hitetlen" olvasó is ráérezhet annak lényegére: az addig... (a
IÜll,álig) jobb s nemesb lelkeknek útián való haladás erőket, inakat bevetó válla
lása, a teljes odaadással munkálkodó Ember igénye.

Jegyzetek: l. Levél Kazinczyhoz. Nikla, 1811. febr. 15. (Berzsenyi Dániel összes müveí.
Bp. 196R. 387. 1.) - 2. ~szrevé1elek Kölcsey Recerisi6jára, 1. m. 189. I. - 3. Uo. 191. I.

FALU TAMÁS VERSEI

A Vlgllia szerkesztösége és olvasótábora szeretettel és tisztelettel kÖs7.öntl Falu Tan1Ast
95. sstiletésnapJa alkalmából.

Ma egy nappal közelebb

Ma egy nappal klJzelebb,
az utols6 közeleg.

Az időnek nincs szíve,
ő nem tekint semmire.

Jaj nekünk!

2n azt mondom: Jaj nekem!
S6haj fut át lelkemen.

Te azt mondod: Ja; neked!
Bánatodat lenyeIed.

Ha a mutat6 megáll,
csak az 6rára halál.

A holt mutat6 alatt
az élet továbbhalad.

Ű azt mondja: Ja; neki!
közben hullnak könnyei.

Ilyen a mi életünk,
zengjük karban: Jaj nekünk!
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Fentről vagy lentről

Kereslek, kereslek
és nem vagy seholsem
eltűntél, mint a nagy
Szaharán egy porszem.

lIJem tudom: éj rejt-e,
vagy nagy világosság,
és fentről, vagy lentről

;uthatok-e hozzád?

Kös8sersemény

Már csak egy vágyam van nekem
a veled közös sírverem.

A veled közös sírhalom,
melyben veled álmodhatom.

A sírban lelkünk álma ring,
közösek lesznek álmaink.

Mínden álmunk közszerzemény:
fele tied, fele enyém.

Lelhi harang8só

Annyi szép és jó van
és leírni való,
és annyi gondolat van
elgondoltató.

~clki .harangszótól
könnyebbül a lét,
gyere bánat húzd meg
lelkem kötelét.

Ssürhe8ég dicsérete
Legjobb kicsinek lenni,
sziirkének, mint a porszem,
hasonlók seregében
fel nem tűnni sehogysem.

Végigjárni az utat,
nem korábban, sem késve,
és úgy eltűnni, hogy ezt
magunk se vegyük észre.

Add
Add vissza őket, Istenem,
add vissza őket nékem,
hogy együtt legyünk mindnyájan,
mint egykor, réges-régen.

vis8sa

Ki-Idnéseh
Ki-kinézek a világba
s a világ nem néz be hozzám,
mintha én már nem is élnék,
és körébe nem tartoznám.

Úgy érzem, hogy igaza van,
én e földön nem élek tán,
s nem vagyok más a világon,
csak egy név egy kidőlt fejfá.n.

Nem 8írok

Nem sírok, mert ez fáj nekik
a könnyeket nem szer~tik.

Amikor rájuk gondolok,
úgy lássanak, mint boldogot.

A porló szívben nincs harag,
lenn a szív szívbe nem harap.

A szivé lenn más a szerep:
a halott örökké szeret.

Délibáb

Az országutat feldíszítve
nehéz utakon jön velünk,
tudjuk, hogy csal, hogy nem valódi,
benne mégis gyönyörködünk.

Ha utad súlyos, nem bírod már,
ha földre roskaszt le igád,
álmodd magad elé az útra,
és megsegít a délibáb.

Hittem., hisseh

Hittem, hiszek, hinni fogok
míg élek, mindig jobban,
hiszek minden porcikti1nma.l
míg csak a szívem dobban.

Megsemmisülök teljesen,
testem .nem lesz, csak árnyék,
de hitem porrá ne legyen,
hitem sziklává váljék.

Ne hiányozzék senkisem,
legyünk mind újra együtt
ne fájduljon meg a szívünk,
mikor egymást öleljük.

Add vissza őket, Istenem,
imámban ezt esengem,
de hogyha ezt nem akarod,
akkor adj nekik engem.
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MEZEI OTTÓ

LAPOK NEMESLAMPÉRTH JÓZSEF ÉLETÉBŐL

Nemes Lampérth József századeleji festöművészünk (1891-1924) működése

fennmaradt munkái alapján nagyjából tíz évre (1912-1922) tehető. Ezt a tíz évet
a történelem viharai szántják végig, amelyek személyes sorsát is érzékenyen érintik.
A világháború kitörése szólítja haza Párizsból, bevonul katonának s a galíciai'
frontra osztják be, ahol kétszer is megsebesül, két lába elfagy, orrát srapnell
találat éri. 1915 tavaszán állomáshelyén, Kaposvárott ápolják, ez év őszén, az
újabb sebesü1ést követően, Budapestre szállítják. A frontszolgálat súlyos hónapjai
idegzetét is kikezdik. Ennek ellenére legérettebb olajfestményei ezekből az évek
ből, 1916/1917-ből származnak. 1919-ben az Uitz Béla vezetése alatt álló Proletár
Képzőművészeti Műhely festészeti szakosztályának tanára. A Kommün bukása
után Berlinbe emigrál, majd a kinti kiállítási anyagból vásárló svéd mecénása
meghívására Stockholmba utazik. Innen tér haza roncsolt idegzettel 1921 elején,
s barátai közbenjárására az angyalföldi elmegyógyintézetben talált menedéket.

Rövid életének - míndössze 33 évet élt - egyik izgalmas fejezete az 1914-es
esztendő. Az év elejét még Párizsban tölti, ahol számos remek tusrajzot és akvarellt
készít, szeptemberben meghal édesanyja, akihez különleges vonzalommal kötődött,

s nyomban ezt .követően a katonai behívó Kapósvárra szólítja, ahol az év utolsó
hónapjaiban katonai kiképzésben részesül. December közepéri indítják útnak szá
zadát az északi frontra. Az alább közreadott három levél Nemes Lampérth ekkori
életébe, lelkivilágába ad betekintést, végső fokon a zseniális művész karak
terének és művészetének megértéséhez nyújt további támpontokat. Kenczler
Hugó, a tízes évek jónevű művészettörténésze, a Lyka Károly szerkesztette Művé
szet egyik 1912-es számában írt tanulmányában, amelyet Lampérth József első

nyomtatásban megjelent tusrajza illusztrál, joggal hangsúlyozza "a művészek

fennmaradt iratainak, önvallomásaínak eléggé meg nem becsülhető" forráSlértékét
a formai kutatásoknál, illetve - ahogy ő mondja - a "stilus-megállapítási kí
sérletnél".

Az első levelet Nemes Lampérth Párizsból írta 1914. március 4-i dátummal
Majovszky Pálhoz, a közoktatásügyi minísztéríum művészetí osztálya vezetőjéhez;

a másodikát Kaposvárról 1914. szeptember 12-i keltezéssel Kolozsvárott élő nővé
réhez, Etelkához és sógorához, Németh Istvánhoz. A harmadik voltaképpen nem
levél, hanem önmaga számára írt vallomás, amelyet Kaposvárott 1914. december
2-án vetett papírra "Párizsi hangulatok" címmel s iratai között haláláig magánál
tartott.

Az utóbbival áll összefüggésben Wilde János barátjához, a későbbi Johannes
Wildéhez, a londoni egyetem Courtauld Institute of Art igazgatójához írt levelei
nek néhány sora, amely a fenti vallomás ismeretében fokozott [eletőséget nyer.
A Wilde Jánoshoz címzett 1914. október 12-i levélben ezt olvassuk: ..Bizony itt
(ti. Kaposvárott) nem olyan változatos és kedves az élet, mínt volt Párizsban ...
Végtelenűl örülök, hogy még a nagy bál előtt kint lógtam, elég hosszú ideig, Pá
rizs szentelt terein és boulvarde-jain. Amik most mind életre kelnek bennem újra."
December 8-án, egy héttel a fenti vallomás rögzítése után, így ír barátjának: "Én
még egy cseppet sem törődtem bele a katonaéletbe. Valami más szívódott fel az
Idegeimbe - már régen -, és azé rninden érzésem. Én -nemigen törtetek a tiszti
kardbojt felé, és remélhetőleg el sem érem. Minden érzésem és az erőim összes
sége, az mind a Múzsáé, mert én azzal jegyeztem el magamat örökre. Sokszor
gondolok Párizsra, és sokszor képzelem magamat Párizs csodaszép templomai alá."
A világháború pokla megtépázza ugyan ezeket a hamvas érzéseket, de később an
nál elemibb erővel. gyötrelmesebb hévvel törnek fel belőle.

Hogy mit nyújtott Párizs Lampérthnak lélekben, élményszerűen, a "Párizsi
hangjilatok" alapján könnyen el tudjuk képzelni. A harctérre indulás előtt két
héttel néhány. még Párizsból hozott képeslap, megcsodált mestereínek (Leonardo,
Dürer, Rembrandt) munkáiról készült néhány reprodukció elégséges ahhoz. hogy
az ott töltött egy év emlékeit. tömény hanzulattá sűrítetten. egy csapásra felidézze
benne. Párizs ekkor már jó ideje a magyar művészek Mekkája, s művészí életé
nek. tekintélves és látvánvos múltjának tetemes része volt abban, hogy festé
szetünk élvonalát képviselő művészeink, éppen ezekben az években, a megmere-
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vedés jeleit mutató nagybányai örökségen túllépve egy olyan festészet kialakí
tásán munkálkodnak, amely az egyéni eltérések és a felvett : hatások ellenére
szarnos közös vonást mutat.

Nemes Lampérth ennek a számos szállal Párizshoz kötődö s mégis önálló jszí
nézetű fejlődésnek rendkívül szenzibilis grafikáivalés olajképeivel egyik legak
tívabb képviselője. Az a fajta művész, aki életének belső és külső történéseire
magas érzelmi hőfokon színben, vonalban - formában reagált, s aki ilyen módon
a művészetet élete szerves részének. tekihtette. Ön vallomása, amely egy eredendően

naiv és fogékony lelkületre enged következtetni, s hellyel-közzel az akkori évek
ma már modorosnak tűnő szemléletrnódjához és szóhasználatához tapad, végső

fokon művészete megértéséhez vezet közelebb. Az "érzés", "hangulat", "beleérzés"
fogalmának súlya, tartalma volt, hitelüket csak a következő évtizedek ronthatták
le. s ennek a német és francia forrásból táplálkozó élményfilozófiának a tízes
években a hazai művészetí irodalomban is értékes képviselői (Lyka Károly, Kencz
ler Hugó, Varjas Sándor) akadtak.

Ami a festő párizsi útját illeti, azt a két kortársát érdemes elsősorban meg
hallgatni, akik vele nagyjából egyidőben jártak kinn először a francia fővárosban,

I akiket Nemes Lampérthhoz baráti szálak fűztek: Kmetty Jánost és Ferenczy
Bénít. Illetékesebb krónikások ők, mint a húszas évek óvatos kritikusai, akik a
kiemelkedő egyéni teljesítmények elhallgatásával a feledés homályába igyekezték
burkolni a tízes évek maradandó teljesítményeit. Jellemző tény, hogy aKUT ter
vezett Nemes Lampérth kiállítására, amely a művész avaritgarde szerepét
méltán reprezentálhatta volna, nem került sor. Az értelmiségi közvéleményt be
folyásoló Elek Artúr is így ír 1922-ben Kmetty János művészetét ismertetve: "Az
a rettenetes nyughatatlanság, ami a háborút megelőző esztendőkben a vesztét érző

emberiséget kínozta, szertelenebbnél szertelenebb körekvésekben keresett meg
nyugvást. Aki fiatal művész abban a bomlott korszakban vetődött ki útjának ele
jére, mint megriadt gyermek a vihartól zengő erdőben botorkált; hol ebbe, hol
abba a hangba fogódzott, és ígyekezett vele magát biztos földre kírántaní."

Kmetty azt írja magáról 1922-ben, hogy a "tanulási vágy" vitte őt Párizsba.
"Mindent igyekeztem megérteni (ti. még idehaza), azonban tudtam, hogy eliga
zodni csak önmagamtól lehet ... Pálizs mint tömkeleg fogott meg először, de fel
ismertem a helyzetet, s a tömkelegben eligazító fonalat találtam. Hónapokig jár
tam a múzeumokat egész nap, mígnern lassan eligazodtam, megláthattam Párizst
és a művészetét. Megnéztem mindent, amit csak látni lehetett, s egyebet se tettem,
csak néztem, hogy valóban lássak, és lassan megláttam a fonalat a legrégibb rnű

vészetektől a legújabbig." Ferenczy Béní fél évszázad távlatából emlékezik vissza
első párizsi útjaira. Az élmények heve ezalatt elcsitult, de a különböző magánisko
lák szorgalmas látogatása, részletes leírásuk azt mutatja, hogy őt is elsősorban a "ta
nulási vágy" ösztönözte. Mentora sem igen volt, ,,~árizsban meglehetősen egyedül
éltem" - írja. Ami pedig a legmaradandóbb élményt jelentette számára, az nem
a remekmúvekben gazdag múzeumok tanulmányozása, hanem - a középkori ka
tedrálisáról híres Chartres: "Ha párizsi élményeimet úgy nézem, mi hatott rám
leginkább, mi volt a tanulság, amit onnan hoztam, úgy azt kell mondanom, hogy
Chartres."

A két művész emlékeinek és Nemes Lampérth vallomásának egybevetése
arra enged következtetni, hogy az utóbbit ugyanolyan indítékok vezették Párizsba,
s odakinn hasonló életet is élt. A kortársi visszaemlékezések arról is tudósítanak,
hogy nemcsak a Szajnát, a két part fölött átívelő hidakat festette szenvedélyesen,
hanem a középkori katedrálisokat, sőt a Loire-menti kastélyokat is. Majovszky
Pálhoz írt köszönőlevele azt mutatja, hogy tanulmányútjához, különleges tehetsé
gének elismeréseként s anyagi helyzetére való tekintettel, minísztéríumí támo
gatásban részesült. "Zilált konstrukciójú helyzetét", amennyiben a kitétel anya
giakra vonatkozott, a testvérek kisebb-nagyobb összegek kiküldésével igyekeztek
fokozottabban enyhíteni. Párizsi aktrajzai arra vallanak, hogy magánakadémiára
vagy esti iskolába járt ő is, sőt a család emlékei között számon tartja, hogy erős

fizikumú ember lévén, a professzionista bokszolás divat jának is hódolt, akárcsak
- amint Ferenczy Bénítől tudjuk - Galimberti Sándor. (Egyik 1920-as kusza
levelét így írja alá: "Boxeur Peintre d'Artiste".)

Az édesanya haláláról és temetéséről beszámoló levél egyik legszemélyesebb
hangú írása. A végzetes baleset, a halálos kimenetelű érszakadás1914 augusz-
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tusában történt Visegrádon, ahová az asszony kenyéradó gazdáít, egy miniszteri
tanácsos családját a nyaralásra elkísérte, A nyílt eszű, talpraesett asszony évek
során a család nőtagjaival, a társadalmi különbség és szolgamunka ellenére, ben
sőséges viszonyt alakított ki. Férjével a tüdőgyulladás végzett három nap lefor
gása alatt, s a magára maradt asszony 1912 óta, miután a gyerekek a maguk lá
bára álltak, magánosan élt a Bajza utcai, Epreskerttel szembeni lakásban. Négy
gyermeke közül Józsefhez vonzódott leginkább, ő volt a szemefénye, akiben a
csírázó művészi ön érzetet, a merev szemléletű apa ellenében, ugyancsak ő tartja
ébren. Bizonyára neki is része volt abban, hogy a remek rajzkészségű gyermek a
II. polgári elvégeztével, míután sem a géplakatosí, sem a nyomdaipari szakma
nem volt ínyére, a Székesfővárosi Iparrajziskolában folytatja tanulmányait. Ne
mes Lampérth 1915 nyarán a galíciai frontról levelezőlapon beszámol Meller Si
monnak, hogyan építették ki földalatti állásaíkat, s itt írja a nyomorúságos álla
potot átszínező naiv gesztussal: "A város neve Új-Budapest, legszebb utcája, ahol
én is lakom, az a Stefánia út, s itt van a villanegyed. Van itt Micike Villa,
mellette van a Lydía-Iak, ez az én várkastélyorn, a bejárata nagyon szépen van
kiképezve oszlopokkal." :t:desanyját Tóth Lydiának hívták.

Itt a helye, hogy a család eredetét tisztázzuk. Erről ugyanis a művész, fel
tehetőerr a gyermekkorában ért trauma míatt, barátainak sem beszélt, s nyilván
katonai állomáshelye alapján kerülhetett az irodalomba az az adat, amely szerínt
a család Somogy megyei eredetű. A tények azonban mást mondanak: a művész

mind apai, mind anyai ágon Komárom megyei, közelebbről ácsi származású, re
formátus paraszt szülők gyermeke. A Lampert név Acson 1715 óta mutatható ki,
ezek a Lampertok jobbágyok és zsellérek, Alapi Gyula viszont (Komárom vár
megye nemes családjai, 1911) arról tudósít, hogy az ácsi Lámpért család szá
mára a vármegye 1773-ban nemesi bizonyságlevelet adott ki. A Lampért család
egyik 1830-as. születésű tagjának, a művész egyik ősének keresztlevele az apa
neveként valóban "Nemes Lampért István"-t tünteti fel. A művész eredeti neve
az anyakönyvi bejegyzés szerint viszont, apja után, Lampert József, ő maga 1912-ig,
apját követve, a Lampérth, majd a Nemes Lampérth elnevezést használja. A mű-,

vész vitatható érvényű nemesi származását nem tekintjük lényegesnek. azt inkább,
hogy ennek hangsúlyozását 1912-től kezdve legtöbb művének szignálásánál fon
tosnak tartja.

Az apa, míután első felesége meghalt, 1889-ben köt házasságot Tóth Lydiával.
A férfi 29, az asszony 19 éves, s házasságukból négy gyermek született (Etelka:
1890, József: 1891; István: 1894; Károly: 1895). Az apa 1887 és 1893 között 
testvérét, Andrást követően - a Budapesti Kereskedelmi Akadémia kapusa. Ennek
Alkotmány utcai épületében (ma: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) szü
letett az első három gyermek, tehát a művész is. A negyedik, Károly komáromi
(komarnói) születésű. Időközben ugyanis az történt, hogy az apa, a házgondnok
ságot feladva, merész vállalkozásba fogott: a komáromi Erzsébet-szigeten ven
déglőt bérelt. Vállalkozása azonban, bár az üzlet jól indult, balul ütött ki, s
néhány év alatt Lampert ugyanarra a sorsra jut, amelyre annak idején Petőfi

apja, Petrovles István. Vakmerő és nyakas ember volt ó is, nagyvonalú gesztussal
váltókat írt alá, kezességet vállal kétes személyekért, a házat háromszor elönti
az ár. Csődbe jut, mindenét elárverezik, s ami még maradt, csekély pénzösszeg,
azt is idegen személy, a család egyik tagja kaparintja meg. Lampert jöhetett
vissza a fővárosba új életet kezdeni, ezúttal mínt napszámos, majd nyomdai
munkás.

Ez a néhány év mély nyomot hagyhatott az Iskolasorba jutó gyermekben,
sőt valószínű, egész életére döntő kihatással lesz. Az egzisztenciálisan emelkedő,

majd gyorsan süllyedő család vonzókörében él, a kies fekvésű "dunaközi Komá
romban", amelyről Jókai a Senki-szigetét míntázta, s amelynek irodalmi emlékek
ben gazdag múltját Takáts Sándor bensőségesen rajzolta meg. A szíget emléke
bukkan fel egyik kései levelében, amelyet élete kritikus időszakában, 1920 őszén

a Stockholm melletti Saltsjöbadenból írt: ,,:t:s bele kell nyugodnom a változha
tatlanba, mivel úgysem tudok az emberek kőzül megszöknl, azt pedig lehetetlen
elérnem . vagy megcsinálnom, hogy az egész világot egy kietlen és vadon őserdövé

változtassam. amiben csak én magam barangolhatnék."
A komáromi évek azonban mást is jelentettek számára, nemcsak a békés gyer

mekkort. Hol a szülőknél, hol Ácson, a rokonoknál hányódik, s nemegyszer gyalog
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teszi m eg az utat Komárom és Acs k özött, Iskolá ba korá hoz ké pest későn, 1899
ben iratják be , de a ko máromi k özsé g í fiú isko la első osztá lyát is csak ez év vé 
géig lá togat ja , utána - nyilván a szül ők rendezetlen egzisztenciális helyzete fo ly
tá n - k imarad. Amikor ped ig sz üle i, vissza t ér ve a fővárosba, a z 1900j1901-es
ta névre beiratják a VI. ker. felsőerdősuli elemi fiúiskolába (ma a Szin yei Mers e
utcába n) , három évvel fiata labb öccsé vel együtt ismét az első osztályt kezd i. Ért
het ö, hogy a ko máromi és az ácsi évekre nem szívesen em lékezett vissza se m
ekkor, sem később .

Ami az felsőerdősori iskola I. osztályá ban a zűrzavaros évekért kárpótolhatta,
kiváló rajzkészségének felfedezése és értékelése. Szerencsére ugyanis egy fi gyel m es
és jó peda gógu s - jegyezzük le a nevét - , Buza J ános keze alá került, aki 
min t a Népnevelők Lapjába írt néh ány cikke mutatja - a hód ító ú tj ára ind uló
új szellemű ped agógia i áramlat h íve vo lt. A ta nító egy alkalo m m al szorgalm í r aj 
zot kés zít tetett agyerekekkel. Lamp érth J ózsef , minthogy a fel ad a t otthon ra szólt,
odahaza madaraka t áb rázoló ké pet m ásolt k i val amely ik könyvből, tőle telhető pon 
tossággal. Az első rajzet nyomban to vábbiak követték. Bu za J ános, aki m ár ko 
rábba n - fe lf igyelt a vi sszah úz ódó, zárkózott fiúra , nyomban felismerte a be nne
lappangó k ül önl eges k épes s éget, s a rajzokat, bá mulatát m egosztandó, azonnal
a z iga zgatóh oz vitte. Az ese tre 75 év távlatá ból így em lékszik vissza a három
évve l fia tala bb testvér.

A po lgári II. oszt ályában oszt á lyf ő nöke, Kende Istv án, a Raj ztaní tás szerkesz
tője, a szabadkézi és a m ér tani ra jzet tanította . Ugy anebben az évben a z iskolai
évköny vben "A műv é szí nevelésről" címmel dolgozatot tett köz z é, a m ely szintén
az új ped a gógia hatását tü krözi. Érdemes idézn i néh ány 'sorá t : .,Meg kell terem 
teni az összhang ot a hidegen szám ító ész és a m el egen érző szí v között . . . Mű

vészi érzéket kell beol tanunk m inden lél ekb e, hogy a művészi sz épbe n örö m e le
gy en . . . Ne m szólva a r ró l a lelki gyönyö rr ől. a mit vala mely önálló, eredeti raj z
vagy fes tmény sikeres elkészítése bi zonyára m in denkinek okoz, a ra jz tudásna k

. gya ko rlati értéke főleg az ip ar i tervezés te rén érvényesülhet." Kende Is tvá nról

Nemes Lampérth Józse! Pári zsban készí tet t Ilkl'u rellje
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tudjuk, hogy az év vége felé, arról értesülve, hogya szülők nem kívánják tovább
tanítattni a gyermeket, behívatja az édesanyát, hogy a fiú tehetségére való hivat-
kozással lebeszélje a család eredeti szándékáról. .

Az anya lesz a fiú önérzetének. művészí ambíciófnak ébrentartója továbbra
is, amikor az a művésszé érlelődés lépcsőfokait tapossa, előbb az Iparrajziskolában.
majd az Iparművészeti Iskolán s végül 1911/1912-ben a Képzőművészeti Főiskolán.

Kész művésszé érve ebben az évben, 1912-ben festi apjáról a híres ravatalképet.
amely Lampert Józsefet olyannak ábrázolja, amilyen emléket a fiúban hagyott:
elveiben konok, rendíthetetlen erejű, barbár héroszként fekszik a lobogó kande
láberek között. Az anya, a levél alapján, megmaradt annak a szerető és gyöngéd,
belső tragédíákat sejtető s a vallásban vigaszt kereső léleknek, aki fia sorsát,
mély ragaszkodással, a tőle telhető módon egyengert:ni igyekezett.

Irodalom: Nemes Lampérth József levelei a Magyar Nemzeti Galéria Adattárában és
magántulajdonban. - Molnár Zsuzsa: Nemes Lampérth József. Bpest, 196T. - O. Mezei:
József Nemes Lámpérths unbekannte berliner Bllder und deren Platz in seinem Lebenswerk,
Acta Historiae Artium. 1975. 1-2. - Elek Artúr: Kmetty János. Múbarát, 1922. 5. sz. - Kmetty
.Iános : önmagamról. Mübarát, 1922. 5. sz. - Ferenczy Béni: trás és kép. Bpest, 1961. - Bu
dapesti Kereskedelmi Akadémia évi jelentései. Közli: Ghyczy Géza ig. - Komáromi Köz
ségí Fiúiskola előmeneteli és mulasztási naplója, 1899/1900 (Komamo, Járási Levéltár). '
A VI. ker. Felsőerdc5sori község; elemi fiúiskola anyakönyvel (Fővárosi Levéltár). - A Bu
dapest Székesfőváros vr. ker. községt polgárt fiúiskola értesítője, 1905/1906. - Gulyás Pál:
Magya,r irók élete és munkái, IV. kötet. Bpest, 1942. - Alapi Gyula: Komárom vármegye
nemesi családjai. Komárom, 1911. - Farkas József: Acs története (kézirat). - Takáts Sán
dor: Szegény magyarole. Bpest. 1927. - Ipar- és gazdaság! kiállftás Komáromban. Komá
rom. 1891.

Kedves Dr. Majovszky Or!

Köszönetet mondok a részemre kiut«lványozott rendkívüH múvészsegélyért.
A kiutalványozott összeget még a múlt év augusztusában, azaz 1913, év VIII-ik

hó elején vettem fel. .
Elnézését kérem azért, hogya köszöneteme t elkésve fejezem ki. De a zilált

konstrukciójú helyzetem, amely majdnem állandó, gátolt meg abban, hogy ezen
dolgot hamarabb elintézzem.

Utoljára is az elnézését kérem, a kedves Dr, Majovszky úrnak maradtam híve

Nemes-La.mpérth· József
festómúvész

Párizs, 1914. III. 4.

Kaposvár, 1914. IX. 12.

KEDVES E'l'US ÉS PIST.4,

Leveletek engem nem a legjobb világ között talált, mert már igazán le
mondtam mindenről, hogy visszatérjek arra, ami. valamennyiünknél a legfájdal
masabb, hogy megértük ezeretett anyánknak a temetését. Ami a temetés lefo
lyását illeti, elég szép volt. A pap is szépen prédikált, egy pár zsoltárt is éne
keltek, az egész temetési szertartás talán csak húsz percig tartott. A temetőben ki'nt
voltak a Félix úrék és azonkívül még elég sokan kint voltak az ismeretlenek
közül is. Hanem ami szeretett anyánk halálát előidézte, arra én azt mondom, hogy
a legnagyobb részben a fejvesztettség volt az oka. Hisz tudjátok, hogy egy pár
évt'el ezelőtt a mama lábán felpattant egy ér. Hát ez történt meg most is. Ahogyan
én tudom az esetet, a legjobban megfelelő tényeknek, fogom egy pár sorom ke
retében megírni.

Az eset úgy történt. Egy este a mama ment a pékhez, egy másik asszonnyal.
Alig mentek ki a villából, és alig értek a harmadik házig, a mama lábán hirtelen
telpattant egy ér. Talán az, amelyik felpattant már egyszer. Szegény mama hirte-
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len'Ül nagyon megijedt, és nem tudta, hogy mit csináljon; egész életén át, min
dig gyönyörű szépen tudta kormányozni az egész családot, és nemegyszer tanú
jelét· adta annak, hogy fényes szellemi képességekkel rendelkezik, csak azon a
tragikus esten volt izgatott és ijedt. Mert gonduld meg kedves nővérem azt, hogy
mikor megtörtént a baj, nem. az volt az első dolga a szeretett anyánknak, hogy
elkösse a fölszakadt eret, és visszamenjen a villába rögtön, hanem azzal a lábbal,
amelyből már nagyon erős módon, szinte fecskendezett ki a vér, olyan állapot
ban felszaladt a Félixékhez. Tudod, hol laknak? Azt az utat, azt a hosszú utat
futotta meg ijedtében. És ott nagy fejvesztettség között szorították le a labát, és
rögtön küldettek orvosért, de már későn volt minden, mert azon a hosszú úton,
amit ijedtében megfutott, majdnem az összes vérét elvesztette. Azután még nyolc
napig feküdt, de azt 'is" mind átaludta. Úgy hallottam, hogy mikor a szegény mama
baja megtörtént, azért nem akart rögtön a villába visszamenni, mert félt attól,
hogya nagyságos asszonyék, meg találnak ijedni. Mindenre gondoltam, csak erre
nem. Hisz a szegény anyánk, elég jól nézett ki, és végtelenül örültem annak, hogy
mi még, ezeretett anyánkkal együtt valamennyien, még jó világot is fogunk élni.
Az utolsó másfél évem alatt, mennyiszer, szinte számtalanszor gondoltam, hogy az
egész életünk milyen szerencsétlen volt. Mindig üldözött minket a balsors és a
végzet. Tövises utakon, a fájdalmak világát jártuk meg. Ez volt a fájdalmak és
a szenvedések útja. Micsoda dolgokon mehettek keresztül, és mily sokat szen
vedhettek ők is, amiről mi nem tudunk Emlékszel szeretett anyánknak arra az
imakönyvére, amelyikben egy pár Iap össze volt varrva. Azt a temetés napján
felbontottuk, és ott egy pár sor volt irva, a dátum a régi volt, de nem tudom,
hogy mikori dátum. Talán 1895 körül vagy még tán korábbi. És ott vagyon irva,
ilyén formán valami: "Szeretett gyermekeim, én mostan 'nagyon sokat szenvedek,
ha ezen pár soromat olvassátok, gondoljatok anyátokra, aki titeket nagyon sze
retett". Aztán másutt: ,.Szeretett gyermekeim, szeressétek egymást". És másutt
megint az volt, hogy csak a halála után bonthatjuk fel.

Még egy nngyon szomorú visszaemlékezésemet, muszáj papirra vetnem. Mikor
II mozgósitásokat kezdték elrendelni, akkor történt, hogy egy napon veszek egy
újságot, és akkor tudom meg azt, hogy behivtak. De az újság a'?: tegnapi volt. A
rendelet csak annyiból á~lott, hogy az 1914. év előtt sorozott egyéves önkéntesek
24 óra leforgása alatt tartoznak az állomáshelyeikre bevonulni. Én már akkor is
egy kis késésben voltam. A mamának azt mondtam, hogy legyen nyugodt. lehet,
hogyakatonaságnál találom meg a szerencsémet. És ő megnyugodott ebben. Más
nap reggel korán felkelek, és igyekszem a hajóhoz, nehogy el talál.1ak késni. Köz
ben egy pillanatra megálltam a villa előtt, és becsöngettem. A mama kijött. De
nem nyitotta ki a villát, hanem úgy váltottunk egy pár szót. Egészen megdöb
bentem belülről, amikor megláttam a mamát. Ki volt sirva, és sápadt volt egy
kicsit. Talán megérezte, hogy élve nem fogjuk egymást többé látni. Amint meg
is történt. Egész halOttá váltam egy időre, mikor a Károly sürgönyét megkaptam.
"A mama meghalt, ha lehet, jöjj rögtön". Nekem is az az érzésem, hog'IJ nem
sok idő múlva, valahol fent az orosz határon, vagy pedig lent Szerbiában, egy meszes
gödör lesz a sírhelyem. Jövő hónap oéae felé már meqyünk valamerre. Csak még
azt akarom tudatni, hogy 400,- koronát kaptam az államtól a tanulmányom foly
tatására. De ebből még Pesten sok adósságot fizettem ki. Arra pedig nincs mód,
hogy szabadságot birjak most kapni.

Csókol mindnyájatokat testvéri és rokoni szeretettel
József·

A kis gyerekeket nagyon szeretném látni, a mama olyan sokszor mondta, hogy
milyen gyönyörű szépek, csak látnád.

Kaposvár, 1914. XII. 2.

pARISI HANGULATOK

Egészen panSJ hangulatok lepnek meg engemet, megint egészen Párisban
érzem magamat, abba a szent városba, amelyet én oly végtelenül szeretek.

Hisz a művészetnek és kultúrának a felszentelt templomai ott vannak, meg
számlálhatatlan sokaságban.
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Mintha most is, a teljes nagyságában érezném azt a hatalmas felszabadulást,
amit először akkor éreztem, mikor a megérkezésem után végigrobogtam Párison.

Mindjárt megéreztem azt a mérhetetlen erőt, azt a hatalmas nagy ritmust, ami
Parist mint művészi tényezőt kiemeli.

Azonnal megéreztem, hogy Paris csa7e egy van a világon, és ez az első impres
siom végig kísért azon az úton egészen, amit PaTisban töltöttem.

És ezek most még jobban uraInak engemet.
Ú gy érzem magamat most, mintha most is a "Musée du Louvre" 'hatalmas

renaissance termén mennék végig, és most is gyönyörködnék a lelki szemeimmel
az ott felhalmozott művészi kincsekben.

És végül megállok a művész kolosszusz kapui előtt és nézem benne a művészi

nagyságok teljes megnyilatkozását.
Látom benne a nagy megnyilatkozásokat és érzem benne agenie óriásságát,

de viszont észreveszem benne a küzdő emberit.
Látom, hogy itt küzdött a művész, ezt a részletet nem bírta megoldani, de ez

mégis nagyobbá teszi; ez a legszimpatikusabb.
Ez az ember Rembrandt, a festők festője.

Mikor láthatom a képeidet újra, amelyeket oly végtelenül szeretek.
És azután sorban, - szinte mazaikszerűen, - idéződnek fel bennem kedvenc

képeim, - és újra megérzem Paris "Boulevarde"-jainak a szépségét.
Kimenve a "Louvre"-ból a "rue de Rivoli"-ra és folytatom az utamat,

az "avenue de l'Opéra" felé, amelynek a végén mintegy szegélyként, mintha egy
zárókő volna, bontakozik ki a nagy Opera, amely olyan szép, mintha egy meg
elevenedett mese volna.

Mintha aranygyűrűben gyémánt ék lenne.
Kissé feljebb menve. elérjük a "rue de la Paix"-t.
Az esti corsó a "rue de la Pai..:"-n, úgy esti 5 és nyolc óra között pazar szép

ségű, szinte Isteni látványt '/Jyújt.
Paris divatarisztokratái (a nők) ott pompáznak teljes szépségükben, és szebb

nél szebb és pompásabb nők kápráztat ják el az embert.
Gyönyörű szépek a parisi nő mozdulatai, úgy tipegnek és oly kellemes(en)

libegnek tova, mint a pillangó.
Nagyon bájosan mozgatják a kezüket menés közben és természetesen.
Meglátszik rajtuk az évszázados nevelésnek a finomsága.
Végül a "Gr. Boulevarde"-on t'agyok, tele 'l.'an a levegő valami fojtogató 10r

rósággal.
Mindenütt" Paris egész területén lehet érezni, hogya kultúra melegsége fogja

meg és nyűgözi le az embert.
Valami pompás bujaság izgatja folyton az embert, az embert megrészegíti és

mámoros lesz tőle.

Nem csodálom és egy cseppet sem lepődöm meg rajta, ha sok ember idegére
egész életre, olyan mámort hoz Paris, amely mindig Opiumos.

Meg tudom érteni azt, hogy Paris tele van fut6bolondokkal.
Hogy ennyire fel4jult bennem Paris, hogy így tele vagyok emociókkal és az

mind Paris körül forog, ezeket az érzelmeket ily hirtelen csak az újította fel
bennem, hogya kezembe került egy pár képeslap, amelyeket magammal hoztam
onnét. Hisz enélkül is mindig Parisra gondolok.

Egyiken van egy vörös ceruza rajz "L. de Vinci"-tól "Buste de jeune homme"
egy fiatalembernek a feje.

Sorba vonulnak el előttem "Lionardo"-nak a többi rajzai, és a következő perc
ben, már Rembrandt rajzai között bolyongom.

És t'égül egy "Dürer" képnek a mása kerül a kezembe, "Tete de Vieillard",
egy nagyon aprólékos gonddal kidolgozott mestermű.

"Dürer" minden erénye jelentkezik benne.
Végtelenül fájna a ~szívem, ha egy dologról megfeledkeznék, Paris templo

mairól.
Mennyiszer ~bolyongtam körülöttetek Paris felszentelt templomai; hisz az a

talaj is szent, amelyen álltok.
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Hisz ti hirdetitek, talán a legimpozánsabb módon, Paris ezeréves kultúráját.
Valahányszor elmentem a templomaid alatt, te, titokzatos Paris, mindig valami

hatalmas vallásos érzés vett rajtam erőt, és a meglepetéstől és ll: nagy örömtől

a könny kicsorgot{ a szememből; és az utóhatásaiban meghatványozódtak.
Oh! Paris nagyszerű templomai.
Eszembe jutnak azok a percek, amik01' benn jártam a falaid között, de -a

sok közül csak egy nagyon emlékezetes.
Egy téli vasárnap délután elmentem a "Notre-Dame" templomba szentmisét

hallgatni. '
Estefele volt, titokzatos, sűrű, szürke homály vonta be a templom belsejét,

és ebbe a csendbe, a tömjén füst közé, belevegyült a kórus szép éneke.
Es teljesen átadtam magamat a vallásosságnak.
Ebbe a hangulatba, ebben a nagy IvIysticizmusba(n), ami akkor megfogott

engemet, éreztem meg teljesen a középkor sötét vallásosságát.
De ez a sötétség a művészet örökké fénylő világosságát hozta létre.
Akkor éjjel kint jártam Paris utcáin, és többek között elvetódtem a: "Notre

Dame" templomhoz, és akkor ő elkezdett nekem mesélni, titokzatosan és félel
mesen.

LOCSMÁNDI LÁSZLÓ VERSEI

Három vércsepp

emlékszel az útmenti fák
hajadban hajnalig égtek
te megfújtál egy trombitát
és lehullt az első vércsepp

csillagok szalmáján ültünk
pásztortűz füstje fehérlett
te mondtad hogy meneküljünk
és lehullott még egy vércsepp

szelek húztak bús harangot
s a hajam csupa dér lett
szóltál: nem hallom a hangod
csordult az utolsó vércsepp

majd megnyugszom én is
mint nagyhajú viharok után
a sápadt vizek
döglött halakkal
törött szárcsatojással
zokogó sással nádasokkal
mínt sápadt vizek
a partok félelmével
zátonyok halálával
majd megnyugszom én is
csillagok tükrében égő

szomorúsággal

Anyám

kicsi madár margareta
mindennapok martaléka
csillagtavak vadkacsáfa
hulló havak hallgatása

békák nyári szerenadja
hétcsavargó szívem ágya
éjben égő barackillat
hulló-hulló haja ringat

hullanak a falevelek
holnap én is hazarnegyek

biztos megint gond ül arcán
szája szélén fáradt lángok
barna-bánat szeme partján
elmondok egy miatyánkot
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DALLOS SANDOR 19D1-ben született Győrszentmártonban; október 31-én
töltötte volna be 75-ik évét. Kezdetben pap akart lenni, talán némi családi óhaj
ra· is, hiszen apja a püspöki uradalom írnoko, volt; valamit .ezekből a "papi"
vonzalmaiból íróként is megőrzött, legalább annyiban, hogy érdekette a nyers
élet mélyén lappangó misztikum, a népi hit világa s az írói hivatásban az em
berjobbító lehetőségek, Ahhoz, hogy valóban író legyen és mint író - újság
íróként - megélhetést is találjon, előbb végíg kellett járnia: a nyomorúság keser
ves iskoláját; ez egy életre meghatározta gondolat- ésérzelemvilágát, de gazdag
anyagot is adott neki: legszebb, legmaradandóbb elbeszéléseI közül számosnak
témája a csavargók és nyomorgók világa, és a nyomorúságban, betegségben,
szenvedésben kinyíló emberi ezeretet. Ezek az elbeszélései (a legszebbekből

1975-ben jelent meg gyűjtemény a Szépirodalmi Könyvkiadónál Támadás a Szellő

utcában címmel) egyben dokumentum-értékűek is a huszas-harmincas évek
szegényembereire, munkanélküli csa.vargóira nézve.

Dallos Sándor igazi humanista volt, tapasztalatból és valóban szivből szerette
az embereket, de a világot is; aki emlékszik még szépen, mély tónusban zengő,

kissé vontatott, bibliás beszédére, ugyanezt a hangot találja meg a stílusában
- is, akár az imént említett novelláskötet darabjait olvassa, akár a Mezei míráku

Ium írásait, akár a Mint a kóbor kutyák korai, néhol véres naturalizmusú, de
mindig a hiteles szenvedés pátoszával írt -darabjaít, Valószínű, hogy nem a nagy
közönségsikert aratott Munkácsy életrajz örökíti' meg nevét irodalmunk történe
tében, hanem ezek az eredeti hangú és témavilágú, igaz emberségű, prófétáló
hevükben is mindig emberközeli elbeszélések, szép, olykor lág'y vonalú, meghitt
képeikkel, természetes levegőjükkel, máig elevenen élő embereikkel. Ars poeti
eá.ját hít'en jellemzi itt Mzölt le'vele édesanyjához, az édesanyákhoz, az em
berekhez, 1944-ból; mintha a hit és ezeretet jeiét emelné az elvadult ·világba.
1964-ben halt meg.

(r. gy.)

LEVELEK ÉDESANYÁMHOZ
írta DALLOS SANDOR

Drága, jó Anyám!

Most kaptam meg tegnapelőtt írt hosszú, szép, megható levelét. Köszönöm.
Ha tudná, mennyire! Legalább olyan mélyről és őszintén, ahogy Maga írta. Két
szer is elolvastam már, de bizonyos, hogy többször is elolvasom ma még. Sok
szor. Mosolyog ezen? Ne tegye. Nem póz ez, nem amolyan könnyed, fíűí fel
lengzés, amely mindig hazug. Semmi értelme se volna köztünk ilyesminek. Maga
okvetlenül megérezne a hamis hangot, én természetszerűleg tudnám, hogy nem
mondok igazat, így mindkettőnk szájízét elrontanám a dologgal. S minek ez?
Legyünk gyökértg őszinték, Drágám, akik szeretjük egymást, ma iparkodjunk
még a legkisebb hazugságtól is tisztán közelední egymáshoz, mert egyedül ez
ad csak a léleknek némi szilárd alapot, amelyen megállhat s valamennyi biz
tonságot, amely alatt meghúzódhatik. Egymás folttalan tükreinek kell mínden
képpen lennünk s míndegyikünkben a másik tiszta arca lakozzék: azt hiszem,
ez az összetartozók legfőbb törvénye, manapság. Meglehet, hogy míndig is ez,
csak a kényelem s a biztonság idején nem törődünk vele. Könnyelműek és
pimaszok vagyunk.

Higyje el hát, Drágám, a legkisebb igét is pontosan megmérern előbb, vajon
teljesen őszinte-e, csak azután írom le s adom át Magának. Fogadja el való
ságnak tehát, hogy sokszor elolvasom ma még a levelét. Igen. Ahányszor csak
egy-egy kis emberhez s magunkhoz' illő csöndem akad napközben, annyiszor.
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Természetes ajándékképpen ugyan ritkán adódik manapság ilyesmi, de végtán
is, ha nem megy másként, időről időre kicsikar magának egy-egy percet az
ember, mert nagy szüksége van rá. Tulajdonképpen ilyenkor él csak magaként;
a többi: mindössze fizikai életfolyamat.

Hát ezekben' a percekben mindíg előveszem majd a levelét. Több okból is
jó lesz ez. Először is: a köztünk levő 172 kilométer ellenére is mindíg újra és
újra együtt leszek Magával, mégpedig nem is csak gondolatban. Nem. Szavai
ból, de még betűinek alakjából is oly erős és nagyszerű anyaillat árad, amely
már csaknem a tapintással egyenlő, e találkozásaink tehát szinte fizikai együtt
létet jelentenek. Látom Magát ülni az asztal előtt, látom, amint jár-kel, fóz,
takarít, érzem lényének gyermekkoromból oly kedvesen ismerős illatát, s amint
a lelkével, de szinte a kezével is megérint kérdően és kérően : Sanyi! Mert Ma
ga így hív még, ezen a gyermekkori nevemen. Egy kicsit mindig gyermek le
szek hát - mint ahogy most is vagyok - s gyermekien. pihenek Magánál. De
persze, csak a fél valómmal. A másik felem az lesz - mint most is -, akit
hív és kérdez, akihez a levelét írta s aki a valóságban vagyok: a felnőtt fia. így
beszélgetünk gyermeki gyengédséggel és felnőtti értelemmel. Csodálatos együttes
lesz ez, Anyám: fiúi és emberi. Ami gátlást a felnőttség jelent, azt elmossa a
fiúság melege, a kisszerű gyermeki látást meg kitágítja a megpróbált értelem.
Ezen az alapon próbálom meg teljes érzelmi és értelmi, lelki és szellemi való
mat feltárni Magának, Drágám. Lesz ebben talán valami mikesi íz is, de ~

csak a magányomból s lelki alkatomnak bizonyos sajátosságaiból következík,
hisz Maga valóságos személyi életem adója, szülőanyám, aki hála Istennek, él.
Képzeljük el háta beszélgetést.

Panaszkodik, Drágám, hogy ritkán válaszolek a leveleire.Ez igaz. Maga se
rény a cselekvő és önmagát kimondó szeretetben, én meg gyakorta megelégszem
szeretetem passzív tudatával is, ezen túl: nagyon elfoglalt és egy kicsit fáradt
is vagyok. De most válaszolek. Csak írjon, minden kérdésre azonnal és a legjobb
tudásom szerint felelek. Ez a kis írás itt már az első válaszom. Hogyan? Ez II
nyílt levél. Igen. Ne csodálkozzék, Drágám, minden okom megvan arra, hogy így
cselekedjem. Először is foglalkozásomból kifolyólag annyit kell írnom naponta,
hogy mire estére kelve kiteszem kezemből a tollat, alig-alig, s nagyon ritkán
van csak annyi akaraterőm. hogy magánhasználatra újra felvegyem, s másod
szor: már néhány utóbbi levele, de különösen ez a legutóbbi, sok mindenben
olyan kétségtelen rokonságót mutat azoknak a leveleknek Iegtöbbjével, amelyeket
mostanság tömegesen kapok idegen emberektől, hogy azt gondoltam, összefogom a
válaszokat. Magának címzem őket, mert így őszintébben tudok beszélni, de Ma
gán túl, Drágám, egyben azoknak az idegeneknek - olvasóknak - is szólnak,
akik, nem tudom, milyen különös s érzésem szerint meg sem érdemelt biza
lomtól indíttatva, mostanság mind sűrűbben és mind számosabban keresnek fel
soraíkkal.

Az utóbbi időben ugyanis - s minden burkolt nagyzolás nélkül, de erről

szeretnék legelőbb beszélni - postárn állandóan, rohamosan -és színte ijeszti
arányokbani.növekszík. Nem mondom, eddig is szoktam én kapni leveleket is
meretlen olvasóktól - minden író ismeri az ilyen leveleket -. ezek azonban
csaknem kivétel nélkül leginkább gratulácíókat, .kedvesen naiv l~érdéseket vagy
elolvasásra beküldött, még naivabb kéziratokat tartalmaztak, s számuk, hosszú
évek gyakorlata szerint, a heti 3-4-et alig haladta meg. Ez a szelíd .szárn azon
ban az utóbbi időben minden átmenet nélkül hirtelen megnőtt, napról napra
duzzadt, megváltozott a levelek hangja is, s ma már ott tartok, hogy 24-25 le
vél a heti átlagem. Rengeteg ez. Postám rövid idő alatt az eredeti hétszeresére
növekedett: nyilvánvaló, hogy nem múló véletlennel, hanem valami rnélyea
történő, komoly és úgy látszik eléggé. széles körű lelki jelenséggel állok szemben.

Csodálkozva, töprenkedve, sőt - bevallom - egyre fájóbban. riadtabban
és aggodalmasabban figyelem hát, Drágám, ezt a mind növekvöbb áradatot,
amelybe, mint mondom, részben a Maga újabb levelei is bele tartoznak s nem
oktalanul. Nyugtalanító a mennyiség rohamos növekedése is, még inkább az II
megváltozott tartalom. Micsoda levelek ezek, Édesanyám! Nyoma sincs bennük
a régi, kedves naivságnak. Csak őszinteségük maradt meg - sőt ez még me8
is nőtt -, de hangjuk éles lett, érezhetően nyers, néha, azt mondhatom, durva.
Elcsukló a levelek hangja vagy káromkodó, fogcsikorgató vagy lemondó, tusa-
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kodó vagy cinikus, gúnyolódó, sarkalló, felelősségre 'vonó vagy fenyegető - íróik
vérmérséklete, műveltsége és politikai beállítottsága szerint -, az alaptónus
míndíg ugyanaz, s a tartalom, a mondanivaló mindíg komor, gyakran csaknem
kétségbeesett. Mintha szörnyű vasmarkek zilálták volna össze a lelkeket s do
bálták volna szét őket valami kietlen, bizonyt.alan, mínden mozdulásra zavarba
hozó s minden ízében szorongató és iránytalan ídegenségbe, olyan a kép, amely
belőlük felém tárul. Csupa belső ütöttség ezek a levelek - eltekintve a mocs
kosan és fenyégetve piszkolódóktól, amilyenek természetesen színtén vannak
csupa probléma, fulladtság, zűrzavar, döbbenet, aggodalom, bizonytalanság, ta~
nácstalanság, tévelygés, kallódottság érzése, belső gazdátlanság - szörnyű! S én
tudom, hogy mindez tény, a léleknek a felszín alatt történő legbensőbb való
ságos állapota, s nem túlzás: akik nekem írnak - s míndig teljes címmel és
névaláírással. hisz választ várnak - őszintén, gyakran a gorombaságlg őszintén

feltárják magukat. Olyan őszinték, csak nyersebben és ütőbben. hisz nem anyák,
mínt Maga, Drágám. És míndegyíkben kérések özöne, heves követelőzés, mintha
adósuk vagy lekötelezettjük 'volnék. s gyakran kemény vádak ellenem, sőt mínd
annyiunk ellen, akik szellemi embernek számítanak. És kérdések, amelyeknek
legtöbbjére nem tudok, mert nem j., tudhatok kíelégítően felelni. hisz nem rám
tartoznak lényegükben. És olyan óhajok. hogy utazzam ide és ide s ott egy-egy
szűk baráti körnek - de nem ritkán szinte már csak egy családnak - tartsak
előre megadott soírituálís témákről előadásokat. S még ezeken is túl olyan még
furcsább kívánságok, hogy mosolyognom kellene raítuk, ha nem valami ía iza
tóan elemi erejű lelki éhség sütne ki belőlük, s ha a magam élő fá idalmaín
át nem érteném. hogy heves és fuldokló útkeresések ezek,a l.elkes ember csap
kodó taoozatódzásai valamí mezkanas-kodás, fény, irány, cél, hit, Isten, igaz ön
maga vagy legalább némi vigasztalás után.

Kegyetlen levelek ezek: emberi levelek - a magáéi is, Édesanyám, Gya
korta úgy csattognak, mint a korbács, hasítanak, mint a kés, égetnek, mint az
eleven testre tett parázs. Szornorúan és meghatottan, sajnálkozva, résztvevően

és magamat nekik nagy szerétettel odaadva olvasom őket legtöbbször, de néha
vad düh fog el ellenük és küldőik ellen: miért írják ezeket nekem? Az Isten
ért, míkor, hol és mivel adtam embertársaimnak jogot arra, hogy éppen az én
nyakamba hurkolják azokat a kínjaikat. amelyek nekem is körülbelül ugyanígy
fájnak? Mi vagyok én? Lelki lerakodó hely, ahová mindenki megpróbálja le
tenni a maga batyujából azt, ami a legnehezebb neki? Am jómagam hová te
gyem? Nincs olyan hely, ha csak meg nem próbálok vakul és erőszakosan 
félő azonban, hogy kevés eredménnyel, hisz felnőtt vagyok - egészen gyermeki
magamba: s így Magához menekülni, Drágám. Nos? És ki vagyok én, kedves,
jó Édesanyám és kedves, fájó, összezilált embertársaim, hogy e temérdek fel
mondott bajon, mely még csak nem is étel, nem is ital, hanem általában lelki
gyötrődés, egy emberélet legmélyének vergődése, belső nyomor, ijedtség és fedél
telenség. érdemlegesen segíteni tudjak? 0, Istenem, senki ,vagyok én, kedves
Anyám és kedves emberek, tehetetlen és hatalomban a legkisebb senki vala
mennyiük között: csak egy író vagyok, annak is csak magyar, s azok között
is magányos. Ugyan kin és mit segíthetnék hát? Sajnos, senkin semmi érdem
legeset, bár meglehet, hogy senkise mer itt mínálunk, de talán /(lz egész világon
se. Személy már nem, legalábbis mélyen és igazán nem, én azt hiszem, csak
az emberiség, illetve és pontosabban : az emberiség kétmilliárdnyi egyetemének
lelkében a temérdek valláskülönbséa ellenére is, hiszem és állítom, hogy azonos
arccal és lényeggel ott élő és munkálkodó Isten.

Csak C, Édesanyám.

Ebben az én nagy kicsiségemben és erőtlenségemben hogyan s mínő bátor
ság alapján fogjak hát neki, Édesanyám, bár csak lellei s bár csak a legkisebb
cselekvésnek is? Azon, hogy élek s próbálok élni? Csekély alap: egyéni élet
és egyéni próbálkozás. És mít feleljek a kérdésekre - a magáéra is, Drágám -,
a kérésekre. a követelésekre, a felelősségre vonásokra. a vádakra és azokra a
furcsa kívánságokra, amelyeken mosolyognom kellene, ha a saját fájdalmaim
árán nem érezném jogosoknak és természeteseknek őket?

Mondja meg, mit feleljek? Hisz amit mondhatok, részletértékű csak, talán
annyi se, fogalmi körben mozgó válasz, egy-egy esetre a magam gyógyszere, abszt-
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rakcíö, magamnak szóló filozófia vagy lebegő általánosság. Én szeretnék s
akarok is míndenklnek és mínden kérdésre válaszolni, de mít mondjak és ho
gyan, hogy az valamennyire is kielégítő és megnyugtató legyen?

Nehéz.
:F;rtsék meg, Édesanyám - Maga és mindenki, aki töprengve kérdezte ezt
nem tudom például tapintható, cselekvésekben lemérhető tényekben kifejezni

és érzékeltetni, milyen erőfeszítésekre. mílyen heroizmusra képes Magyarország.
Lehetetlen ezt megmondani. Amit hittel mondhatok, csak ennyi: minden nép
heroizmusának mértéke az őt alkotó egyének emberi és nemzeti öntudatának
összegével egyenlő. Tudom, ez egy bizonytalan, fogalmi egyenlet, amelynek tar
talmát és értékét csak az események mutathatják meg, s amelyet én semmi
nemű gondolkodás, érzési vagy ösztöni folyamat árán se tudok tényszerűbbé

fejteni.
Ugyanígy nem tudom, mikor és számunkra hogyan lesz vége e most dúló

világbirkózásnak. Aggodalmaim és reményeim vannak csak, de ezek annyira
hullámzó és szubjektív valamik, hogy nem számíthatnak. Reális mértékkel mér
ve ezt mondhatom csak: nem tudom. De higyjék el, nálam többek, nagyobbak,
értőbbek és értesültebbek se tudják, hitem szerint : maguk a vszénylök se. Le
hetnek meggyőződéseik - amint kétségtelenül vannak is -, hihetnek is ben
nük -egész bizonyos, hogy hisznek -, meg is tehetnek minden emberileg
lehetőt hitük: a cél érdekében, ám ők is csak hisznek, de nem tudhatnak. A
nagyarányú dolgoknak mindig annyi összetevőjük van - tudatos és váratlan
egyaránt -, hogy nincs agy, amely az ilyesmit pontosan ki tudná számítani.
Csak hinni és akarni lehet, Édesanyám.

Azt se tudom, még körülbelül, talán még rejtelernszerűleg se, hogy anagy
tusa után milyen életforma következik ránk. Egyetlenegy dolog bizonyos: hogy
az többé nem lesz, ami eddig volt. Különben nem volna értelme e gigantikus
vérontásnak és szenvedésnek, s higyje el, Drágám, hogy a földön, a legkisebb
dologtól a legnagyobbig semmi se történik cél és értelem nélkül. Legfeljebb néha
nehéz meglátni a dolgok igazi rendeltetését, de ilyenkor a végső cél mindig is
teni s mint ilyen, mélyen a dolgok felszíne alatt lappang.

De következzék bármilyen életforma, ember nélkül nem lehet el. A kereteket
. kétségtelenül mi fogjuk kitölteni, akik még életben leszünk akkorra, emberek,

maga a megszenvedett emberiség, s így magunk dönthetünk legmélyebb sorsunk
ról. Hogyan? Úgy, hogy magunkba befelé kell figyelnünk, s a sorsdöntő, legfőbb

parancsot mindenki a saját lelkéből olvashatja, s ez csak ennyi: ember, maradj
lelkedhez méltó ember mínden körűlmények között. Ez a parancs egyenes, tisz
ta, egyszerű, akár az analfabéta is könnyedén olvashatja, s ha követjük, megtör
ténik a világ legtermészetesebb csodája, hogy bárminő életforma is puszta keret
lesz csupán, s benne a lényeg, akinek lennie kell: mí magunk, em berek. Ha nem,
az más kérdés: mindent elronthatunk. Igy hát semmitől sincs valójában félni
valónk, csak önmagunktól. Édesanyám.

Megnyugvást csak a lélek tisztasága és harmóniája ad. Igazi erőt is.
Hogy. a magyar irók javarészé míért hallgat, :lJ':desanyám, holott pedig éppen

igét és útmutatást várnának tőlünk? Míndennek megvan valamiben a maga
egész értékű oka, így ennek is. Ha jól meggöndolják a dolgot, talán nincs is
szükség magyarázatra. íróink zöme valóban hallgat, ez tény, de. higgyék el,
azért éppúgy szenvednek, mint azok, akik rnost útmutatóul kovetelík őket. De
egyszer majd megszólalnak, Édesanyám, és akkor, esküszöm, pontosan azt fog
ják mondani, amit most annyira vágyunk tőlük.

Egy ember ezt írta, s Édesanyám is pedz valami ilyesmit, hogy sehol sem
minő tísztaságot se lel a világban. Itt azzal próbálom megvigasztalni és meg
tartani magukat, amivel a múlt hetekben önmagamat. Nézze, Drágám, az egyik
csillagvizsgáló intézetben nemrég felfedeztek két, eddig ismeretlen csillagot. Fény
erejük, a mérések szerint, 300 milliárdszor nagyobb a mi napunknál. a tudó
soknak azonban az a véleménye, hogya két égitest régen szétrobbant már s
mí csak azért látjuk őket s látjuk még rengeteg ideig, mert fényüknek pon
tosan 3 millió esztendőre volt szüksége, mire tőlÜk'a földünkig ért. Én ezen
órákig képzelődtem, aztán oly egyszerű' szorzásokkal, melyeket bárki utánam
csinálhat, kiszámítottam. hogy a két csillag körülbelül 473 trillió kilométerre le-
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beghetett és rohanhatott tőlünk. Erre megint elhültem és próbáltam fantáziám
ban ezt a számot realizálni. De nem tudtam, holott a világűrben, amely Isten
nek nyilván porszem csupán, ez az elképzelhetetlen távolság valami olyasmit
jelenthet csak, mint a mí világunkban egy decíméter. Meglehet, annyit se. S
míkor idáig jutottam,. egyszerre csak úgy éreztem, hogy végtelen kékség s vég
telen tisztaság vesz körül. Végtelen kékséget és valami csodálatos tisztaságot
éreztern magamban, körülöttem, fölöttem, mindenütt, végtelen és nagyszerű har
móniát s azt, hogy ebbe mi is beletartozunk, én is, részei vagyunk, s e vég
telen harmónia és végtelen kékségele arányaitól mí is fénylünk, teremtett va
1ónkkal mí is ragyogunk. emberek. Azóta békém van; van egy békés pontom,
amelyet bármikor elérhetek. Ajánlom ezt az egyszerű kis kísérletet, Drágám, ma
gának és maguknak. Próbálják meg: üljenek le és próbálják meg elképzelni
maguknak a 473 trillió kilométert. Bizonyára eljutnak odáig, ahová én jutottam.

És végül, hogy a legkülönösebb óhajra is válaszoljak -. éppen tegnap kért
rá 'levélben valaki: engedjenek meg, de egyelőre nem írok Szent Pál egyetlen
textusából se baráti körben felolvasható magyarázó oktatást. Szükségtelen. Ott
"an Szent Pál maga, ki írónak és életnek is milliószor nagyobb és pé1dább volt
nálamnál - úgylehet, hangya se lehetnék mellette -, őt olvassák. Oly tiszta
és érthető! S ő majd útba igazítja - s nálamnál jobban - az éhes és megza
vart lelkeket. S ezzel be is végzem ezt az első levelemet, Édesanyám, csak még
- mikesien - jó egészséget kívánok magának, s arra kérem, ha talán megbán
tottam volna valahol ebben a levélben, bocsássa meg. Akaratlanul történt. És
fogadjon be szeretettel magához, ha, utamat keresve, egyszer netalán arra ke
rülne a sor. (1944)

A SZEGÉNYEMBER
Irta DALLOS SANDOR

A szegényember kint járt az erdőszélen s nyúltőröket vetett, ha tán fogna
valami ErŐS állatot s a bőrét adná el a zsidónak valamelyes pénzért, s húsát
lnegsütve elkö1thetné annak rendje szerint, mert már tegnap óta nem evett sem
mit s hideg volt a viskójában, mióta csak lenyomult a tél a hideg egekből. Ke
serves sora volt a szegényembernek. mert öreg volt, éppen ötvennyolc esztendős,

fél arca Sabácnál és félszeme a Doberdón, maga árván idenaza s .fél arca, fél
szeme s ideje, ami eltúnt a semmiségbe, visszahozhatatlan.

- Ko - mondta reggel korán hétkor -, gyerünk! A nyulak tán kitörnek
szerencsére, mert az erdő hó alatt.

Jól bebugyolálta lábát zsákcafatokkal s arra gondolt, hogy ím, tizenhat esz
tendővel ezelőtt jó marhabőrbakancs dagadt a télben a lábán, ez a Doberdőn

volt, harcban, ott egye a fene, de ott legalább a helyén volt, Pongrácz András
népfölkelő káplár, Itt meg csaknem rajta rideg vénség s vaj, mívégre csinálta
az ötvennyolc esztendejét 1 Bizony számadása nem volt róla ~ tíz fillérjével is
jó lett volna elszámolní az esztendeit a cudar tél ellen magánosságában, lett vol
Ita öt pengő és nyolcvan fillér, ám a váltóra nem akadt volna kezes s a nyug
tára se klíízetö.

Vetette hát szaporán a tőröket. Olyan kévedrótból voltak, akivel a nyáron
az uraságnál kötözték. akik kötözhették. kóc helyett a kévéket, jó rozsdás dró
tok, de nyúltőrnek megjárják. Rakta a tőröket s mellette az erdő nagyokat hall
3atott, tele gyönyörű hóval, jó méteres hóval, akiben elsüllyednek a neszek. Egyet
kiáltott:

- Hé!
Am a visszhang csak gyönge volt, nemigen több sóhajtásnál. a többit meg

tartotta magának az erdő.

Hét nyúltőr volt nála, hét hurok kis karókkal s a fagyos föld nehezen vette
be őket, bizony erősen kellett kopácsolní a hóban kapart lyukakon s kettőnél
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több nem is síkerült, Akkor a másik ötöt öt bodzabokor tövéhez kötötte, akik
ott álltak az erdő szélén Igen kopáran, mint a vénasszonyok és hallgattak a
locsogás helyett. Odakötötte őket s gondolta, tán legíslegjobb lenne elfeküdni it
ten szép engedelmességgel a nagy fagyban s megérteni végre a számadást, hogy
micélból esett. Az ötvennyolc esztendő, a fél arc és a fél szemgolyó. meg ez
a fagy itt, a nyúltőrök és a gyomorban az éhség. De egyszerű ember volt,. nem
tette, mert benne volt a teste erős rostjaiban, hogy kivárja a végét.

Hát fának dűlt, vörös kezeit fúikálta s csapkodta, melyeken sok volt a
marcona bütyök; s ez a név jutott eszébe, míg mögötte az erdő embernél szeb
ben hallgatott:

- Szabó Terus.
Nagyon mcsolyogni kellett erre a névre, olyan rég volt, de mikor még élő

volt s emlegethető, igen szép volt, mondjuk, álomnál is szebb és rezedanál sza
gosabb. míkor ő még jó béreslegény volt s a név gazdája ígenszép gazdalány.
Vagyis egyvalaki, aki lehetett volna nagyobb erő, mint a földnek az eke, de
lehetett volna erősebb az egész tavasznál és minden évszaknál is, sőt az ő foga
erejénél, pedig híres erő volt a fogában. fél disznót becípelt vele fölbontva kint
ről a konyhába, ha összeszorította. De erősebb lehetett volna mindennél, mert
ő meggyengült volna tőle lágyra, mint a vánkosban a pehely, hanem hát, úgy-e,
nem eshet ilyesmi, hacsak nem valami rendes rnesében, s Szabó Terus is, bi
zony, három gyermeket szült Jámbor Antalnak, aki gazda volt azonmód. Élt
az asszony még esztendőket s végre két éve meghalt jámboran a végszentségek
kel s fekszik itt, a temetőben fakereszt alatt még, rnert most nagyon szoros az
idő kőkeresztre.

Ezeket gondolta itt a szegényember fának dőlve s ugyan nem is igen fájt
neki már, mert régen esett, csak vonogatta ott a száját a fánál s nem rnond
hatta volna, hogy keserűsége végtelen. Nem, csak annyit mondott :

- Amen!
Ez ölég volt, szép is, mást nem mondhatott, ámbátor az egyesülés orome

azért fölmelegedett a csontjaiban s a barázdákat az arcán percre fölfújta fia
tallá.

- No! - mondta ... - No! Tán ifjodom bizony?
Nevette vén képzeletét, ahogy kicsit megnyargalt vele s próbált csillagokat

rúgni a télben, de aztán e1tolta magát a fától s indult hazafelé, hogy várjon
munkája végére.

Otthon mít csinált volna: lefeküdt goromba vackán, betakarózott, amivei
lehetett s próbált aludni a hideg ellen. S aludt is s álmában is megjött a Szabó
Terus képe s azzal bajlódott, míg csak föl nem ébredt. No, nem bánta ezt, nem,
mert jó ize volt a szájának tőle s az álom kis meleget is lopott vén csontjai
köré, csaknem mintha báránybőrbunda melengetné, De az este is jól leszállt
a decemberben, félötre vélte az időt s enyhülhetett kint, mert nagyon ráeredt a
hó, hát csak nyomta a fejébe a vén sipkát, vette a fejszét s indult, hogy néz
né meg a tőröket, mit teremtek neki vacsorára s gyűjtene a fajszével egy kis fát
is talán.

Ment a nagypilléjű hóesésben s ahogy a pihék könnyű súllyal verték az
elfehéredett határt, ez olyan volt, mínt az ének, csak éppen hangja nem volt
több a suhogásnál.

A fák a horgas úton szépen föléje borultak a szegényembernek s fehér tes
tükkel rejtegették.

A bokrok is szépen megóvták s az út is vezette betakart testével s azt
mondta: erre menj!

Hát csak ment, jól behúzta a nyakát s óvakodott előre, mert tilosban járt a
szegényember, a nyulászat tilosában az éhségével egyedülvaló magányosságában.

Ki is ért s látta, két nyulat fogott a tőr két bodzabokor alján. Két jó r:agy
kan-nyúl volt mínd a kettő, feküdtek nyakukon a hurokkal dermedten, labuk
elállt, orrukon volt egy kis vér az erőlködéstől s félig betakarta őket a hó.

A szegényember rnosolygott, Ieaggatta őket s összehurkoIta megint a kettőt

a dróttal nyakuknál fogva, hogy vethesse a vállára éhezése végének boldog ter
heit. S fogta marokra a fejszét, hogy döntene ki az esti csöndben valami szá
raz fát tüzelőnek.
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Ment is szépen és keresgélt a hóval lepett sugarak között, melyík lenne kö
zülük olyan száraz, hogy megfogná a tűz, de harsant ám csakhamar nem na
gyon messziről:

- Megállj, zsivány, az apád szentjét] Megállj, lövök menten, ha menekülnél!
Sörét van a puskában, sötétben is talál!

Kemény emberi hang volt, nyomban megismerte, hogy a kerülőé, aki lesett
erre valahol, hasmánt hajolt hát s úgy osont futva a hasig érő hóban, hogy
mentse magát.

- Bitang! - mondta magában. - Meglógok a vénségemmel is!
.S csinálta szépen, mint katonakorában. a takarást, ugrott s hasalt fától fáig,

remekül benne volt még, el nem felejtette s mintha csak tegnap lett volna az
egész, úgy értette - vén katona volt a szegényember s alaposan megtanították,
a harctér beleverte s most mily jó hasznát vette mindennek! Le is huppant az
erdőszélről az árokba, akkor fölállt, fölkapta a két nyulat, vállára dobta s ira
modott vele. Nem lehetett hagyni ezt a két állatot! Akkor durrant el a lövés
a sötétben a háta mögött s mert látni nem lehetett, csak hallásból keresni a
célt, bizony nem volt remek lövés, ennél különbeket is leadott ő annak idején
s mert hasra is vágódott a katonatudomány szerint, egyetlen tévedt sörét ütötte
át balfülén a porecgót.

- Bolond! - mondta röhögve. - Való puska a te kezedbe? Tán kapanyél!
Azzal ugrott fel s szaladt. Szólt még egy lövés, de fenébe ment s tudta, most

tölteni kell, ha amaz akar' valamit, hát iramodott; vállán a két kan-nyúl le
fegett s verte.

Megállt kicsit: jön-e amaz mögötte ? Jött. Fújtatott és kiabált. Szorította. Erre
megint nekifogott aszaladásnak, belevágott a horgas útba, aztán fölkapaszkodott
az oldalán, zegzugban végig a lucemás sarkán, le a bokrosba, az árkon föl s be
a temetőbe, Ott megrúgta a havat, tekergőzött a keresztek erdejében s egy sír
nak a dombja mögé: le! Gyönyörűen takart s ott feküdt az ember mögötte, vén
katona s hallgatott: amaz merre jár?

Kint szaladt tovább a horgosban. trappolt a hóban s kiáltozott:
- Megállj!
Az ember vinnyogott.
- No, egyen meg a fene, mész butába! Köllött ez neked?
Vigyorgott.
Vén róka volt a szegényember, tudott hozzá, amivel foglalkozott, hát hasalt

ott még hosszú időt a két sír között, fújta az alatta való hideg pihék közé a
meleg párát s a lélegzete lyukat 'fúrt benne. Öreg tüdeje zihált egy kicsit s a
homloka a sipka alatt megizzadt. De aztán elcsöndesedett s fülelt ki: csönd van-e
már? Csönd volt s csak derengés a fehér tél miatt: világított a hó. A nagy
csöndben szép szítáló renddel estek a pihék s ez most akárha ágyat vetettek vol
na, úgy volt.

A fák kivirágoztak s a keresztek ki voltak prémeződve fehérrel.
A halottak meg aludtak a dombok alatt igen csöndesen s ha álmodtak ta

lán, ami nem lehetetlen, nyugodtan álmodhatták ezt a temetőt.

A szegényember csöndben nézte ezt, megtalált békével s átfutott rajta az
egyszerű gondolat, hogy ím, a Szabó Terus is itt lehet valahol, a hó alatt, a
halotti rendben, csak nem lehet megmondani, hol, mert a hó szemfödele most
összekuszálta síkká az utakat. Hát csak feküdt még egy keveset s nem nagyon
borzolta a meggondolás, csak átment rajta, hiszen az ember idővel elkérgesedík,
s a dolgok és gondolatok kezdenek nem fájni, csak úgy élnek a lélek körül,
mint valami halk .nyá], Nem bégetnek már, csak néha közelebb jönnek, ránéz
nek az emberre s visszamennek oda, ahol nyugodtak.

Feküdt hát a szegényember, ám eszébe jutott, hogy fa nincsen, abban meg
gátolta a kerülő s vajon mit csinálhat tűz nélkül a két kan-nyúllal, amely mel
lette hevert s már mind a kettő kemény volt, mint a csont?

- Piszok! - mondta a kerülőre, de nem igen nagy haraggal, csak a mér
ge kicsit fölforrt, aztán föltápászkodott, leverte magáról a havat s gondolta, ki
veszi ezt a keresztet tüzelőnek. Szegényember volt, megjárta a harctereket. Igen
egyszerűen vette hát a dolgokat. Ki is döntötte így a keresztet, pláne, mert de
rékban ketté is tört, amint feszegette. Nem volt túlságos, de azért lehetős, tán
három nap tud vele csinálni valami kis meleget, Mert úgy nézte, bükkfa, Am
sajnálta is kicsit a dolgot s azt mondta a halottnak a kereszt alatt:
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- Lám, így van s muszáj néha gonosznak lenni. De rám ne haragudj haló
porodban, halott, kit nem háborgatlak. csak a kényszerűség folytán, mert az élet
igen nehéz. De ezt se szívemből teszem.

Ezeket gondolta s tán mondta is, a keresztet meg a nyulakat vette föl s
elhagyta a fehér sírkertet szelíden. Az arcán meg béke volt és kis szomorúság,
Jó térdig süppedt a friss hóba, de nem félt a nyomoktól. mert tudta, hogy azo
kat reggelre beesí az ég, mert az ég jó s a magános ember egyetlen pártfogója.
Az ott őrködik felettünk és szelíden mondja adolgainkra : megven az ember az
útján. És az útjaink gyakorta kuszák és nehezek s meg nem mondja senki, mit
akar az Isten velük. De akar valamit, az bizonyos. Néha próbál, néha azt mond
ja: adok valamit, ember. Hát: ámen.

- Az '- mondta a szegényember, belökte a viskója ajtaját s bement. S az
járt eszébe a magános és hideg szobában, hogy milyen másként lett volna, ha
annak idején a Szabó Terussal egyesülhetnek. Ezen meggondolkodott keveset,
mert a temető fölabajgatta s a régi fájdalom jajgatott kicsit az átfagyott, pa
raszti szívében. Az arca ráncos volt és a keze goromba, de jó lett volna, ha va
laki azt mondja neki:

- András!
Hanem ilyen nem volt, hát meggyújtotta a mécset, tüzet gyújtott valami kis

esett rőzséből, megnyúzta az egyik nyulat s fazekat tett a tűzre, hogy majd úgy
főzi meg a húst, mert zsírja nem volt. Igy legalább lesz leves. Sót tett a lébe,
aztán leült. Egyedül volt.

- Uramisten - mondta, mert hirtelen megfáradt s jólesett ülni -, lehetne
már, hogy elszólítsál! .

Azzal nekiállt, hogy összevágja a keresztet, mert kellett a tűzre a fa. Bele is
vágott szépen s hasogattá. Először az ereszt róla, mert az vékonyabb volt s job
ban égett. Aztán a tetejét s hogy így foglalkozott, eszébe jutott: megnézné, me
lyik halott teszi neki ezt a szívességet, Odahozta hát a mécset S elolvasta a
fölírást:

- Jámbor Antalné, született Szabó Teréz, élt' ötven évet.
Hát ez.
Még egy kicsit megnézte, utóbb letette. Aztán kicsit meghomályosodott a

szeme s a ráncos, ellőtt arca a fél szemével megrándult, hogy azt lehetett hinni.
sír. Olyan volt, mínt akiben megnyílt egy kapu. De aztán odébb píszkálta lá
bával a kereszt fáját s 'nem látott semmit.

- Ejnye, Terus .~ mondta csodálkozva s a hangja zokogott. - Ejnye! Hát
te vagy? De furcsán egyesülünk!

A tűzhelyen lobogott a láng. kint erősen hullott a hó s bent. az átlangyosuló
szobában két lélek lassan összeölelkezett.

BITTEl LAJOS VERSE

Adáshiba
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A hold lidérce földre szállt
egy vékonyka sugáron
az ablakoknál meg-megállt
vonzotta a sok álom

ezer tarka kép odabent
az emberek fejében
mely mint képernyőn megjelent
a függönyön az éjben

ott foszforeszkáltak a vágyak
pirosat villantak a csókok
asztalra terültek a tálak
lágy fény aranyozta az óbort

repült a vitorla a szélben
pálma magasult fel a parton
ívelt a rakéta merészen
és gyermeket dajkált az asszony

a hold lidérce irigyen
bámulta ezt a pompát
vele a látszat imígyen
járattq. a bolondját

a nagy semmit kívánta mea
a hiányok revüjét
mit a gyötrődő idegek
izzó adója küld szét



s már kusza vonalakká törtek
a terült asztalok a' tájak
1'ángó kín fedte be a völgye t
csokol« ajakra nem találtak

s a szférák ringató zenéje
recsegő rút zajokba roppant
szétfolyt a vakság feketéje
és újra koldus lett a rokkant

a hold lidérce megriadt
s a sugarát kereste
szökni készült a jaj miatt
fel az. élettelenbe

de ezüstjét ellopta már
egy bús vagány s azóta
az árnyékba lapulva jár
nem néz beablakokba

mert álom lett maga is álom
ps szemekről szemekre rebben
hogy túlvezesse a világon
kinek ágyat nincs aki vessen

kinek már vágya sincs e földön
ahhoz hajol fel azt karolja
hogy üres szívéből kitörjön
és elérjen a csillagokba.

BITTEl LAJOS filmkritikáival, fordításaival és verseivel a Vig_lia hasábjaia
gyakran találkozhattak olvasóink. Nagy formaművészettel munkálta meg sajátos
iróniájú, fanyar Impresszíonlsmusú, és sokszor filoz~'ifiai mondandóját a grotesZk
olltikájával láttató költeményeit. Formai és nyelvi kultúrájában éppúgy a Nyugat
hagyományait követte, mint gazdag műfordítói munkásságában, mely a közép
kori franciá~tól olasz reneszánsz költőkijn át" a modern líra szamcs nagy alko
tójáig ível. Eletének egyik legnagyobb, legnehezebb és legmaradandóbb teljesU
ménye volt Teilhard de Chardin Az emberi jelenség című művének kitűnő tol
mácsolása; ebben nemcsak kiváló nyelytudását, fordítói leleményességét bizonyí
totta be, hanem széles körű természettudemányos múveltségiit is. ötvenhat évet
élt, 1976. szeptember 12-én halt meg hosszas szenvedés után; hamvait október
2-án helyezték végső földi nyughelyére a Farkasréti temetüben.. A temetési szer
tartást Dr. Várkonyi Imre, a Vigilia és 'új Ember felelős kiadója ~'égezte, ba
rátai és munkatársai nevében Vasadi Péter búcsúzott el tőle.

cf2ep}eeJX{ÚqtlJO-fL
EMLÉKEZÉSEK (5)

Irta SZILI LEONTIN

Bátorító levele boldoggá tett. Honnan sejthettem volna még akkor, hogy
első. regényern későbbi, a sors szeszélyéből váratlan' nagy sikere míly kiapad
hatatlan kútforrásává válik majd amúgy is magányra és elvonultaágra hajlamos
zárkózottságomnak, - de ez jóval későbbi téma. Regényem minden reklámot
nélkülöző megjelenése után kaptam ugyan egy pár elismerő kritíkát, bár töb
ben is elmarasztaltak abban (az általam nagyrabecsült Falu Tamás is), hogy
a történet feszültségét fokozza ugyan a régi női példaképektől merőben eltérő.

társadalmi osztályától lényegileg megvetett dolgozó nő születési adottságaiból és
kényszerítő körülményeiből eredő sok konfliktus, habár kétféleségének harcá
nan nem mindíg nevezhető rokonszenvesnek. Szóval vitákra épp elegendő al
kalmat adott a regény, de jelentős sikert nem hozott. Ambár bukást sem, mert
az első kiadás az utolsó példányíg elfogyott. Egyhamar azonban nem kezdtem
új regénybe, Nem a sikert keveslettem, de életem ez időben - minden falatért
nehezen megdolgozott, küzdelmes ifjúságom után - látszólagos nyugvóponthoz
érkezett, s most már megengedhettem magamnak, hogyautodidaktikus tovább
képzésemre egyre több időt fordíthassak. Tudtam, hogy aki írni kíván, sokrétű

tudást kell megszerezníe. Ezért jó· pár évig rengeteget olvastam : filozófiai. ze
nemúvészeti, irodalom- és művészettörténeti könyveket, szénirodalmat, prózát és
verseket, s ezalatt csak rövidebb lélegzetíi írásokkal jelentkeztem folyóiratoknál
és napilapoknál. (Meg kell jegyeznem, hogy zenei olvasmányaimat nagyi'észt
a mélyen érző és nagy tudású Prahács Margit válogatta ki számomra.)
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Első regényern megjelenése után közel nyolc évvel készültem el Bayreuthban
játszódó zenei regényemrnel, egy napjainkban élő IZOlda szereimi halárarot. uKul
va első regényemnél nyert tapasztalataímon, új munkámat az' Athenaeumnak
ajánlottam fel, postán küidve el ajánlkozásomat a kézírattal. Mint később meg
tudtam, három lektor véleménye alapján kettőnek az ígenje döntötte el a Ma
gányos sziqet kiadását. Az egyik igent Sárközí György mondotta ki, aki egész
életében szoros lelki kapcsolatban élt a zenével, hiszen tanulmányait a Zene
akadémián kezdte el. Ö közölte velem a kedvező határozatot, és beszélgetésünk
folyamán sok kérdést tett fel témaválasztásomat illetően. Bennem már ez az el
ső találkozás őszinte bizalmat ébresztett iránta, mert már az első alkalommal is
baráti és jó volt hozzám, - bár ezzel nem mondok sokat, mert ugyan kihez
nem volt ő jó? Úgy érzem, hozzá foghatóan tiszta ember csak kevés él e földön.
Meleg fényű szeme a romlatlan kisfiús ámulat és valami eredendően szomorkás
borongás különös keverékével nézett mindenkor igaz nyíltsággal a vele beszélő

szemébe. Olyan ember tekintete volt ez, aki képtelen bárkinek is hazudni. Ne
kem sem tudott (de félek, olyanoknak sem, akik alávaló érdekeik növelésére

. használták fel az ő mindenfajta alakoskodásra képtelen igazságérzetét). Amikor
egyre szűkebbre szorult az ország körül a hitleri zsarnokság hurka, a pillanatnyi
reménytelenség önkínzó beismerése mély árkokkal határolta egykor oly bizakodó
hittől fénylett, bársonyosan meleg tekintetű szemét. "Az emberiség a pusztítás té
bolyában él" - mondta, és kitárt két karjának kétségbeesett mozdulatával fe
jezte ki a mínden nemeset felfaló veszély közeledtének elháríthatatlanságát.

A háború utolsó évének elején, egy télies délelőttőn meglátogattuk őt a már
tonhegyi tüdőszanatóriumban Medveczky Bellával, aki szintén az Athenaeum író
ja volt. Örült nekünk, s a szegfűnek. amit vittünk neki. Belészagolt a csokorba,
illatát mélyen belélegezte. s rögtön vízbe tette a virágot: "Hogy minél később

hervadjon el az a kicsi szépség, ami belefér még az életembe ..." Mióta nem lát
tam, még soványabb lett, tüdőbaja ráégette lázas rózsáit beesett arcára. De szép,
meleg tekintetéből nem hunyt még ki költészetének oly tiszta fénye, bár oly
kor - láthatólag - leküzdhetetlen' riadtság kerítette hatalmába: a puskacsőbe

fogott tehetetlen áldozat önkéntelen rettenete. "Tudják, nehéz szembenézni a
valósággal, hogy semmiféle értelemben sem várhatok már gyógyulást" - mondta
keserűen. Próbáltuk csüggedt tisztánlátásából felrázní, bízonygatva, hogy a ma
gány reménytelen próféciákat sugalló szobatárs. Arra kértem, hogy orvul rá
törő rossz sejtéseinek szorongását próbálja versekkel föloldani és szemrehányást
tettem neki, amikor bevallotta, hogy egyre ritkább vendége az inspiráció. "Tho
mas Mann erkölcsi elve - mondta keserűen mosolyogva -, hogy az ember
akkor válik igazi alkotóvá. amikor már kialudt, vagyis lényegileg meghalt. Mon
danom sem kell, míly ' magasra tartom őt, s boldoggá tett, hogy fordításomban
megbirkózhattam Józsefének súlyos veretű nyelvezetével, de ennek a véleményé
nek ellentmondok: az effajta kényszerű tetszhalál - amilyenben sajnos gyakran
élek én is - indulatokra inspirálhatja ugyan az alkotót, de az inspiráció sem
segíthet, ha nem fejezheti ki magát, világosan kimondva a leplezetlen igazságot.
A jobb vagy rosszabb szímbólumok útvesztőjében a vers is csak dadogássá vál
hat." Még sok mindenről beszéltünk, de minduntalan vissza-visszatért a halál
gondolatához. .

Amikor később híre terjedt, hogy a szanatóriumból munkaszolgálatra hurcol
ták el a védtelen költöt, akinek beteg tüdejét csak a leggondosabb ápolás gyó
gyíthatta volna meg, összeszorult az öklöm. Pedig akkor még nem tudhattam
Balfról, hogy az emberi aljasság határtalansága éhhalálra ítélte ezt az aszkétí
kusan szerény és mindenkihez jóságos humanistát.

Révay Józsefhez Schöpflin Aladár küldött el, eg,y általa jónak ítélt novellá
val, az akkori Tükör szerkesztőségébe, s ő szívesen fogadott munkatársai közé.
Hozzá személyesen vittem el az írásaímat, így szerette, mert volt egy kiapadha
tatlan közös témánk, a Veres Pálné intézet, ahol ő ugyan a gimnáziumban ta
nított latin nyelvet; 1919-ben lett az igazgatója, de 1920-ban éppúgy állásvesztésre
ítélték, mint nagy tudású tanáromat, a Nyugat elismert ír6ját, Laczk6 Gézát és
a későbbi elismert orgonaművészt, aki addig német tanára volt a gimnázium
nak, Ríegler Ernőt. Sok közös ismerősünk akadt egykori tanártársai és növendé
kei között: volt, akinek sorsáról ő tudott beszámolni, másokéról pedig én. (A
véletlen furcsaságaként megemlítem, hogy két tanárfeleséggel később hozott össze
a sorsom. Laczk6 második feleségével, Illés Margit zongoraaművésznővel egy kő-
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zös kórházi szobában; Rieglerné Gerecze Margittal pedig, aki maga is tanárnő
volt a Veres Pálnéban, Ráth-Véghné 'Zipernovszky Mária révén. Ma is tart még
a barátságem e két kivételes szellemi adottságú asszonnyal, akiknek szilárd jel
leme és jósága mindig új meg új tartalommal- gazdagítja kapcsolatunkat.)

Révay ismertetett meg Mario Brelích dell'Astával, akit - elsősorban rntnt
Ady első olasz fordítóját - igen nagyra becsült. Megmagyarázta, míly bátor tett volt
részéről Ady 37 versét a milánóí L'Eroica kiadásában 1931-oen megjelentetni,
a lefordított költő forradalminak számító állásfoglalásának esetleges következ
ményeit is vállalva. S ezen is túl - szerinte - Brelichnek kiválóari sikerült
visszaadnia a nehéz magyar versmértéket, bonyolult strófaszerkezeteket, különös
hangsúlyokat és rímeket, az' olasz fül számára Ady kissé nyers, vad és egzoti
kus jellegét. Gondolom, rólam is csak jót mondhatott Brelichnek, mert míndíg
megkülönböztetett becsüléssel kezelt, s magától vállalta, hogy szívesen lefordítja
két regényemet olasz nyelvre. Az egyik Bivio, a másik L'isola solitaria címmel
jelent meg - mindkettő két kiadásban - Rómában, de líráimat - sajnos -,
a háboru következtében, már nem költhettem el szeretett Itáliámban, és Bre
lichnek sem köszönhettem meg személyesen is baráti jóindulatát, mert pár év
vel a háború után meghalt. Talán érdekes megemlítenem. hogy a Magányos szi
getet Thienemann Tivadar professzor - aki az idő szerint a Danubía könyvki
adó tulajdonosa volt - lefordíttatta a kiváló Horváth Henrikkel német nyelvre.
A könyvet itt nyomták Budapesten, németországi terjesztését azonban beültották.
azzal a nevetséges indoklással, hogy "a szerző által többször is elragadtatással
említett Chopin zsidó (I) volt". Egyébként egy bombatámadáskor az egész könyv
szállítmány porrá égett a leipzigi raktárban. Közben - valószínűleg Thienemann
ajánlására - az UFA is tárgyalásba kezdett a Bayreuthban játszódó zenei téma
megfilmesítésére, Gustav Gründgensszel és Maria Müllerrel a főszerepekben.
Szerencsére a szerződés nem jött létre; úgy mondták, hogy az UFA közben
kizárólag háborús filmek gyártására állt át, de az is lehet, hogy megdühödtele
a "zsidó" Chopin felmagasztaltatásáért.

Itthon ellenben a Jupiter filmvállalat megfilmesítette az én "jól felépített",
de különösebb sikert nem hozott első regényemet. amelynek témáját, nem sok
kal a könyv megjelenése után, eladtam "szőröstül-bőröstül" 800 pengőért egy
ismert filmügynöknek (hogy utólag bevalljam: regényern megfilmesítésének mín
den reménye nélkül). így beleszólásom nem is lehetett a produkcióba. Az irodal
mi forgatókönyvet Dallos Sándor készítette, sajnos a producernek a Fodor Gyu
la kívánságaihoz hasonló kikötésével : a regény első világháborús komor hátteré
vel megrajzolt pacifista szellemét kihagyva, egy békebeli szerelmi történetet tá
laltak fel, sa nagyravágyó tévelygéseiből Igaz emberré érő hősnő lelki folyama
tának összeütközéseit is nagyrészt mellőzve, hirtelen naosütésbe hajló, akkor
elengedhetetlen happyenddel fejezték be. A film ennek ellenére is (vagy éppen
ezért) nagy siker lett: Tolnay Klári az akkor feltörő franciás stílus megvalósí
tásával egyik legnagyobb filmsikerét aratta, Ajtay Andor pedig akkor mutatko
zott be első alkalommal "halántékán deresedő" érett férfiként. Hogy mennyire
egyéniségéhez illett ez a szerep, tanúság rá a Film, színház, muzsika 1974. évi
37. számában adott utolsó nyilatkozata. Mint legkedvesebb szerepére emlékezik
rá vissza, s a riporternek megmutatott egy megőrzött kritíkát, mely szerint:
.,~rthetetlen, hogv Ajtay Andor míért nem szerepelt már rézebben többet ma
gyar filmben? Mély embersége, mindent leavürő nyugalma. lelki eleaánctáia stí
lusosan illeszkedik e filmbe, mely a fílmjátszás felső határait érinti." Mauriac
Viperafészek című regényének adaptálásában aztán őrá osztották Louis nehéz sze
repét. Amikor annyi évtized után az első olvasópróbán viszontlátott a rádió
stúdiójában, mindenki· szeme láttára a nyakamba borult, s a szünetben oly ele
venen idézte fel azt a régi, legkedvesebb filrnszerepét, mintha csak tegnap ját
szotta volna el. Ajtayról köztudomású volt, hogy "nem könnvű fiú", szereoeiben
szeretett egyes szavakat, mondatfűzéseket megváltoztatní, amiért néha bocsánatot
kért, néha meg harcolt; szerzője válogatta. Például Thornton Wilder Szent Lajos
király hídjának Juniperje sem válaszolt egészen a szerepe szerint a kolostor
rendfónöknő Lukács Margitnak, de ez nem is volt lényeges, 1.11ert amit mondott,
remekül mondta.

Hiába: kitérők nélkül 'nem lehet emlékezni. Szóval a film egy fillért sem ho
zott, de annál többet az évek előtt egyetlen kiadást megért regény sűrű egymás
utánban megjelenő kilenc kiadása. Hat hétig tartotta műsorán három nagy be-
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mutató mozi, s csak ezután indult el további vándorútjára. Mínt később kide
rült, sikerrel játszották Amerikában is (ebből sem kaptam egyetlen dollárt sem),
a felszabadulás után Romániában és Lengyelországban, 1965 októberében pedig
műsorra tűzték a Filmmúzeum egyik bérletében, sőt a Belügyminisztérium film
bemutató termében is. Rejtélyes összetevőkből áll össze egy siker vagy bukás. A
sikernek természetesen örültem, bár jól tudtam, hogy ez elsősorban a magyar
filmekben akkor még eléggé szokatlan új rendezői stílusnak és a jól kiválasz
tott színészek remek játékának köszönhető. (Aránylag nem nagy szerepében fe
lejthetetlen volt Somlay Artúr, és hamvas fiatalságával hódította meg a né
zőket a színiiskolából kiválasztott Szemere Vera.) Am, akaratomon kívül, túl
nagy .halat fogtam. Mert első regényern váratlanul nagy filmsikere és az ennek
következtében napvilágot látott sok kiadás alapján beosztottak a bestseller írók
kétes csoportjába. Sok év után beszélgettünk erről - már a felszabadulás után
- mátyásföldi otthonában Révay Józseffel. "Tudja, Leontin, ha valakit egy kút
ba dobnak be, onnan könnyebb felkúszni, mint eg'y általánosított csoportból más
hová áttcrnászní. Már Kosztolányi is megmondta, hogy Magyarországon szinte
reménytelen egy beskatulyázott író irodalmi átértékelése, A kritikusok néha el
sem olvassák, vagy boldogok, ha beleköthetnek egyetlen olyan szavába, ami
másoknál megengedett, sőt természetes." .

Igaza volt. Mindig magányos ember voltam, így - leszámítva sohasem tár
sadalmi, de jó pár őszinte, valóban baráti kapcsolatomat - később is, külö
nösen otthonom elpusztulása után, még magányosabbá és zárkózottabbá vállam.
Bevallom, sokszor hiányoltam is az írók számára oly fontos vitákat és "kibe
széléseket", de mondhatom, igen kevesen vettek fáradságot, hogy megismerjék
az újból rámszakadt életküzdelem egyre súlyosabb pörölycsapásaitól kialakított
emberi és írói arculatom új vonásait. Mily jólesett Révay József spontán segíteni
akarása; előttem egyik levele az ötvenes évekből, sokak elhallgattatásának ide
jéből: " ... Régi ismeretségünk és barátságunk alapján, azonban minden elfogult
ság nélkül mondom és állom, hogy gyakran jutnak eszembe Arany János Fiam
nak írott, manapság is oly időszerű sorai. Senkit sem kívánok kisebbíteni, de a
maga munkássága minden összehasonlítás nélkül is biztosíthatná végre a ma
gának valóban minden elfogultaágom nélkül járó írói rangot, sikert és bizton
ságot. Szeretném mínél előbb látni és sok mindenről beszélni, többek között egy
kori jó barátnőjéről. az én nagy tehetségű tanítványomról, dr. Békési Máriáról is,
aki a kultúra érdekében sísyphosí munkát végez és tantalosi kínokat szenved 
vidéken. Akárcsak Maga a fővárosi elhagyatottságában. De ezen most már' vég
re segíteni kell." Tudom, hogy megpróbálta .- kérés nélkül -, de akkor ez
neki sem síkerült.

Szólní szeretnék egy érdekes ismeretségemről is: Deésy Alf'rédról, a néma
filmek egykori népszerű amorózójáról és rendezójéről, akit ismert baloldalisá
gáért a felszabadulás előtti években teljesen félreállítottak a pályáján. Már túl
járt a hatvanon, amikor a Keresztúton sikere után váratlanul felkeresett. Hely
zetét őszintén bevallotta. "Tudom magáról, hogy akinek tud, segít. Volna rá
lehetőségem, hogy újból filmet rendezzék, de csakis semleges témát, mert a
nevem vörös posztó Wlassics báró szemében. Tizenkilences magatartásomat nem
felejtette el. Nem akarom elhallgatni, hogy akkor Pakots Józseffel egy Lenin
fiatalságáról szóló filmet szerettünk volna forgatni, mert kevés regényesebb if
júságot ismertem az övénél. De honnét vettük volna hozzá a tengernyi pénzt?
Mert csak úgy lett volna az igazi, ha az eredeti helyszínekben, a Krímben,
Odesszában forgathattuk volna. A tervből nem lett semmi, de a szándék az fel
van jegyezve - mondta keserű mosollyal, - Magáról ilyesmit persze nem tart
hatnak számon, hisz abban az időben bizonyára a pólyában volt még." Jóízűt

kellett kacagnom. mert a pólyából akkor már régen kinőttem. sőt e téren nekem
is volt "múltam". Eléggé éretlen csitri létemre már önálló kenyérkereső voltam
az időben, s mint a Pesti Hazai Élső Takarékpénztár egyik Iegiobbnak uartott
gyors- és gépíróját a nálam is sokkal gyorsabb Schmidt Loncival együtt áthe
lyeztek szolgálattételre a várbeli pénzügyi nénbiztossághoz. "Még kisül, hogy ak
kor maga is stíches Wlassicsnak - derült mulatságos fintorgással. - De a si
kemel mindenképpen megtörte a jeget. Nagyon kérem, ha megteheti. társuljon
be hozzám." Vörösmarty Szép Ilonkátára gondolt, a megszállottak szenvedélyével
tagialva elképzeléseit. Szuggesztív előadó volt ez a javíthatatlanul lelkes, öreg
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álmodoz6. Érzéseinek skálajától viharzó, bár régi színészí pózaitól nehezen sza
baduló, még míndig nemes arcélű, érdekes és színes egyéniség. Nem törődve az
általa becsületesen bevallott rizik6val, eleget tettem a kérésének, s megírtam a
semleges forgatókönyvet. De ott is politikai célzásokat gyanítottak, .ahol nyoma
sem volt ilyesminek, s kijelentették, hogy Deésy Alfréd hiába próbálkozik bár
kinek bármilyen forgatókönyvével. és bármelyik filmvállalat támogatásával. ne
ve és múltja nem nyújt rendezői munkájához garanciát. Szegény, nagyon letör
ten számolt be ez újabb fiaskójáról. számtalanszor kérve bocsánatomat, hogy hiá
ba dolgoztatott. Biztosított róla, hogy komoly lelkiismeretfurdalást érez, és őszin

tén számolt be életének sok sikeréről és még több kudarcáról. Mindkettőben bő

ven volt része.
"Engedte meg - mondta -, hogy kárp6tlásul megajándékozzam életem

egyik legfájóbb epizódjával. talán hasznát vehetné egy későbbi filmnél vagy re
génynél." És megrázó erővel ecsetelte egy öregedő filmrendező utolsó nagy ve
reségét egy késői szerelemben. A motívumot valóban felhasználtam felszabadu
lás után megjelent Fényjáték című regényemben. A könyvből küldtem Deésy
nek is egy példányt, személyesen köszönte meg, gavallérosan, két szál rózsával.
Örült, hogy a finn Gummerus cég a Magányos sziget után Vallonleikka címen a
Fényjátékot is kihozta. Beteg lehetett már szegény, nagyon öregnek, fáradtnak
látszott, dereka erősen meghajlott és szeméből kihunytak már a szüntelen 10
bogások,

De ne ugorjunk ennyire előre: még benne vagyunk a háborúban. A nagy
felfordulás kíméletlen emberi hajszájában egyre szaporodik a tanácstalanul té
velygők száma. Erről beszélgettünk Thurz6 Gáborral, az Élet baráti érzésű fia
tal szerkesztőjével, aki sok írásomnak adott helyet a lapjában, s most egy cso
mag levelet téve elém, megkérdezte, nem vállalkoznék-e egy tanácsokat adó ro
vat emberbaráti munkájára? A leveleket hazavittem : kettő különösen felizga
tott. Mindig úgy képzeltem: egy intelligens ember nem várhatj lj. problémájának
megoldását ismeretlen idegentől. Tévedtem. Az Élet postájában igen sok volt az
intelligens levél. Feltárulkozások épp az _ismeretlen, elfogulatlan idegen ítélőszéke

előtt; lényegileg írásban megfogalmazott szembenézések lelki tükrük eltitkolt én
jével. Benső kényszer hatására tett vallomások, leküzdhetetlen vágyakozások a
jobb és tisztább után, késői megbánásatetteiknek, amelyeket jóvátehetetlennek
véltek. Persze lényegesen több volt a postámban a jelentéktelen "csirkeper" ;
ezeket pár szóval elintéztem. De nem sajnáltam az időmet - és idegeimet -,
hogy. a szakadékok széléről próbáljam visszarántapi a hajszál híján vesztükbe
szédülőket. Büszkén állíthatom. hogy sok gennyedő sebet sikerült sikeresen meg
operálnom. "Leontin atyának" csúfoltak-becéztek a szerkesztőség fiatal írói, s
csak kevesen értették meg, hogy egy-egy komoly lélekrnentésí akcióm eredménye
mílyen békés megelégedettség jóízű álmával ajándékozott meg az akkoriban egy
re álmatlanabb háborús éjszakák közepert.

Az Életnek volt rajzolója Byssz Róbert, aki szerény jövedelmét a Dutka Alros
főszerkesztő jóvoltából még míndíg "Kossuth szellemében" szerkesztett demokrata
néplapnál. a Friss Újságnál vállalt Illusztrációinak honoráriumával toldotta meg.
Én ugyan sohasem beszéltem személyes dolgaírnról.: tudták rólam, hogy életem
ben gyökeres változások történtek. Egy új életre való átállás, többek között egy
új otthon felépítése tetemes költségekkel jár: BysszRobi megkérdezte tőlem,

nem vállalnék állást Dutka Akosnál, aki felfigyelt Élet-beli munkásságomra, s
szívesen látna eléggé tekintélyes fizetéssel munkatársaí sorában. Eddig még min
dig csak külső munkatársként dolgoztam. s mindenkor csak szépírodalmí lapok
nak, meg a rádiónak, érthető hát, hogy meglehetősen vegyes érzelmekkel, mond
hatnám elfogódottan léptem be az első reggeli főszerkesztőségí megbeszélésre a
.Jiolnapos" Dutka Akos főszerkesztői szebájába. Már előzőleg részletjelentéssel
szclgált mindenről és míndenkiről Az Est-lapoktól ide szerződőtt, végtelenűl

jóindulatú Láng János: "Legyen óvatos, vigyázzon mínden szavára. Nem mintha
Mohar József szerkesztőtársamtól tartania kellene, de manapság még a falnak
is füle lehet. Persze, vagyunk itt még jó páran, akiknek fogalmunk van az új
ságírói becsületről; itt elsősorban Dutka Akosra gondolok, aki semmiféle meg
alkuvást nem ismer. Pedig, mondhatom, nincs könnyű dolga. De meggyőződhet

majd róla, milyen kemény legény ez a kicsike ember."
(Folytatása következik)
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NAPLÓ

TOVÁBBKÉPZÖ LELKIGYAKORLAT HITOKTATÓiiNAK

Augusztus 30 és szeptember 2-a között immár ötödik alkalommal tartott a
Magyar Püspöki Kar Katekétikat Bizottságának munkacsoportja továbbképző lel
kigyakorlatot az egri érseki szemináriumban.

. A lelkigyakorlat mottója, idézve a Liturgikus Konstitúciót, élesen és egy
értelműen határozta meg a legfontosabb követelményt: "Nincs semmi remény
(keresztény életünk javulására), amíg előbb a lelkipásztorokat át nem járta a
liturgia szelleme és ereje, hogy így lehessenek ebben tanítómesterek. Ezért sür
getően szükséges, hogy mindenekelőtt a papság liturgikus képzéséről gondos
kodjanak."

Bánk Józse! egri érsek a lelkigyakorlatos Veni Sanetén a résztvevőket a helyi
egyház lelkiismeretének nevezte, s feladatukat létfontosságúnak. "Elméleti és
gyakorlati lehetőségeket keresve, tegyenek meg mindent a hitoktatók, hogy a
törvényes kereteket jól kihasználják és értékes tartalommal töltsék meg"
hangsúlyozta' többék között,

A legutóbbi évek pasztorálteológiai irodalmában számottevő a gyakorlati kér
désekkel foglalkozó munka s ezek a liturgikus katekézíssel vannak kapcsolat
ban. A II. Vatikánum szellemében a szakírók arra hívják fel a hitoktatók fi
gyelmét, hogy a liturgia mint tanítás olyan mozzanatokat tartalmaz, melyeknek
pedagógiai értéke kétségbevonhatatlan, azaz: közelről világítják meg s teszik él
ményszerűvé a hitet. Ez az ún. "misztagogikus katekézis" az emberi életet mint
folytonos átalakulást értelmezi, amelynek során a "harag gyermekéből" Isten
gyermeke, a szolgából Krisztus barátja, titkainak örököse, letéteményese lett, aki
a keresztség felvétele után egyenes úton haladhat Krisztus nyomdokain.

A misztagogikus katekézis tehát egyáltalán nem újkeletű felfogást jelent.
Csupán megfeledkezett róla a hitoktatási praxis. Alapjait már az egyház első

négy évszázadában megvetették. s hogy ebben az időben - mint tartalom és
módszer - a virágkorát élte, Vanyó J..Jászló ókeresztény egyház- és dogmatörté
nész professzor előadása tanúsította: "Jézus nem hagyott a tanítványokra semmi
könyvet, hanem tanította őket. A tanításnak az evangéliumban két formája van:
a kezdőknek szóló, jelekkel alátámasztott kérügma (Mt 9.35) és a tanítványok
zárt körének szóló didaké (Mt 13,36; 13,10; Mk 4,10). A tanítás és a liturgia a
zsidók közül kikerülö keresztény nemzedék életében nem különül el egymástól.
A tanítás megszervezése Demetriosz alexandriai püspök nevéhez fűződik. Ö hív
ta meg 217-ben Origenészt a katekéta. iskola vezetésére, amely egyúttal teológiai
iskolává fejlődött. Az ókeresztény kor katekézisében a szentségkíszolgáltatás rí
tusait részletesen magyarázták. A jeleknek és a cselekményeknek gyökerei ma
gában a Szentírásban találhatók, ezért a liturgikus katekézis, amely a szentsé
gek vételére készített fel, biblikus is volt. A katekézis két részre oszlott: ke
resztség előtti és keresztség utáni katekézisre. Az utóbbiak a liturgikus kateké
zisek, melyekben a püspök húsvét utáni héten fejtette ki a szentségí jelek ér
telmét. A keresztséget általában húsvét vasárnap éjjelén szolgáltatták ki, ezt
két-hároméves katekumenátus előzte meg. A közvetlen keresztségre előkészítő

katekézist nagyböjt első napjával kezdték, első mozzanata a beiratkozás, az
inscriptio, s folyamatosan tartották a húsvét utáni héten, kivéve anagyhetet.
Apraeparatio megfelelt a folytonos beavatásnak is, de a keresztséget, bérmá
lást, eukarisztiát csak a keresztség után magyarázták. A katekézisek hamvazó
szerdától húsvét vasárnapig tartottak." (Az előadást az Új Ember közlí.)

Csanád Béla professzor a liturgikus évet mint katekétikai keretet vázolta. A
XVI. századi, Pomoriustól származó terminológiát - egyházi év - a Zsinat nyel
vén így határozta meg: "A liturgikus év Krisztus üdvözítő misztériumának áb
rázolása és megjelenítése az ünnepek és időszakok jelei által. Tehát minden
képpen a liturgiának lényeges része. A jelek itt az ünnepek és az időszakok,

maga az ünneplés és annak minden kifejezése. Ilyen értelemben a liturgikus
éVl"'ÓI is elmondhatjuk, amit eddig főképpen csak a szentségekről mondottunk,
hogy szoros értelemben vett kegyelmi eszköz, tehát olyan jel, amely nemcsak
jelzi a kegyelmet, hanem adja, eszközli is."
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T. S.

A SZOMJÚHOZÓ KÖLTÖ*

A sors parancsa, hogy kt-ki egymást
megértse, s hogyha e'jön a Csend, te
remjen hozzá nyelv is, közös,
Mert ahol szellem van, ott vagyunk mi
is, s igyekszünk a jobbért küzdeni .•.

Koncz Lajos teológiai tanár la szentmiséről mínt liturgikus katekézisről tar
tott történeti áttekintést. "Már a trentói zsinat felismerte a szentmise ünneplé
sében rejlő nagy katekétikai értéket - hangsúlyozta. - A vatikáni zsinat is
rnélyen meg volt győződve a szent liturgia tanítói és lelkipásztori jellegéről...
A Zsinat figyelmeztet, hogy valósitsuk meg a tridentinumnak azokat az előírá

sait is, amelyeket nem minden helyen hajtottak végre. Ilyenek például,hogy
vasár- és ünnepnapokon tartsanak homíliát, és hogy a szent szertartásokba 
a szükség szerint - bízonyos magyarázatokat és intelmeket iktassanak be."
(Megjegyezzük: a hozzászólásokból világosan kiderült, egyre sürgetőbb a szent
mise kommentálása. É~ nemcsak diákrnisén l) "A szentmise tehát az iménti
instrukció szerint is önmagában már katekézis - liturgikus formában" - állapí
totta meg Koncz Lajos. (Az előadást a Vigilia egy későbbi száma kőzlí.)

Tomka Ferenc teológus a közösségi imádságról beszélt, amely meglehetősen

ismeretlen hazai gyakorlatunkban, pedig "a közös imádság mind az imádkozó
egyénekre. mind a közösség egészére alakítóan hat". A szentségek és szentelmé
nyek katekétikai lehetőségeiről Keszthelyi Ferenc plébános adott áttekintést. Töb
bek között kiemelte: "A keresztelés új rendje megkívánja, hogy a szülők meg
felelő előkészítésen vegyenek részt a keresztség kiszolgáltatása előtt. Legegy
szerűbbnek látszik, ha a keresztelési szertartás ismertetésével kezdjük, mert eb
ben minden lényeges mondanivaló jelen van ... A bűnbánat szentségénél gyak
ran az az akadály, hogy az utolsó gyónás óta eltelt hosszú idő alatt feledésbe
merült a gyónás módja, a lelkiismeretvizsgálat. Célszerű egy plakát elhelyezése
a gyóntatószék közelében, amely nemcsak a lényeges lelkiismeretvizsgálati pon
tokat tartalmazza, hanem a gyónás valamennyi mozzanatát és a gyónó által
mondandó imádságokat. A bűnbánat szentségének vételére közös előkészület a
bűnbánati liturgia, amelyet lelkigyakorlatok, gyermekek közös gyónása előtt ren
dezhetünk meg az igeliturgia keretében ..."

Bindes Ferenc plébános a téma szociológiaí szempontjait figyelembe véve, a
liturgikus katekézisről mint a közösségi életre nevelő erőről beszélt, hangsúlyoz
va, hogy "a liturgia csupa gyakorlat: nem fejtegetéssel, hanem szemléltetéssel,
szoktatással, gyakorlással alakít". A ..Közös istentisztelet a családban, a család
a közös Istentiszteleten" című értekezésében Vecsey András leszögezte: " ... a csa
ládi keresztény nevelés nem csupán a szülők ajkáról elhangzó híttanítás. ha
nem ... a család keresztény élete maga. Ugyanis a család a maga ecclesia do
mestica jellegében éli a keresztényséáét. a maza sátátos csalári! liturgiájában,
s úgy is, ahogyan bekapcsolódik az egyházi közösség liturgikus életébe."

Timkó Imre hajdúdorogi megvéspüspök előadása a keleti liturgia szimbólum
rendszerét tárgyalta, amelvnek színes. gazdag világa a Iítureíkus katekézis esz
mény! lehetősége. S bár előadása elméleti jellegű volt. a gyakortat léoten-nvomon
[elentkezett.: a ruhák, az imádságok, a'templom, az ikonosztázion stb. érzékletes
bemutatásá"al.

Kele Pál plébános a szentek tiszteletének ltturgíkus-kateteétllcat avakorta táról.
Pálos Fri'1'l1p-s a liturgikus térrfil, mínt tst-n és a hivők találko-ásának hely6r';l

szélott. amely azért is érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert templomaink
javarészben műemlékiek.

ter új kötetének értelmezéséhez. 6 is
azt a nyelvet keresi, amelyen a tisz
ták beszélnek. Értelmezni próbálja az
üzenetet. amelyet hall, s ki akarja fe
jezni a Csend szólftását, "A fény aki
nek szívéig ütött, f mégis szóra nyi
tatlan a szá ia" - ezzel a gondolattal
indítja az Onvizsgálatot, a .nyitány, s a

Ezt a néhány sort Heidegger idézi a finálét ezzel a gondolattal rekeszti be:
Hölderlin és a költészet lényege című "Új hajnal pálma ábrát f vet kőre és
tanulmányában, s keresve sem talál- homokra. f A kőből nő ki szívem f
nánk jobb kiindulópontot Vasadi Pé- parázsló csipkebokra."
'Vasadi Péter: li:nek a szomtúságról, (Szépirodalmí Könyvkiadó, 1976)
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Voltaképpen tehát a szív önépülésé
nek költészete az övé. Egy maganyos
szív lassú kiteljesedésének folyamatát
ábrázolja, ahogy gondolatról gondolat
ra, titokról titokra haladva kezdi fel
fogni a maga legszemélyesebb rendel
tetését. A pásztort keresi. Az őrzöt és
védelmezét. Aki akolba gyujti juhait.
Aki rnindíg velünk van, de akit legin
kább és legteljesebben az ellentétek
sugárzásában ismerhetünk Iel :

Tornyokból fénypompa zuhog ránk.
Alóla Idált valaki: te, nem láttad a
pásztort?
Ahol a sötétség Iorr, ott áll! Ott állhat.
Tartsd magad a végleteken.

(Vallató)

Elmerül a létben. Keresi a közegellen
állást. De nem azért, hogy lassítsa elő

rehaladását, hanem hogy a küzdelem
ben még teljesebbé, még gazdagabbá
építhesse önmagát és költői világát. El
ső kötetében még egy elpusztult biro
dalomról, Babylonról hozott híradást.
Mostanra kiküzdötte már magának a
folyamatrajz biztonságát. Bizonyítják
ezt új kötetének nagyobb lélegzetűver
sei, melyek leginkább a sajátjai; hiszen
a rövidre. vágott pillanatképekben. a
jelzésszerű üzenetekben azért ott érezni
még a nagy ösztönző, Pilinszky János
hatását is, bár nem kétséges, hogy Va
sadi- Péter más irányban keres, mint
Pilinszky.

A művészet különböző alakjaiban a
sokarcú Istenről ad hírt. Ez is az eg
zisztencialisták gondolata, akikhez Va
sadi Péter számtalan szállal kötődtk.

Ez a hatás talán nem is tudatos, in
kább analóg jelenség. De nem kétsé
ges, hogy ő is azt vallja, hogy a mű

vészet teljesebb, mint a dolgokról va
ló bölcselkedés, 11 ezért próbálja a ma
ga számára újrateremteni azt a vilá
got, mely felé minden költő és rnin
den művész Jörekszik. A világteremtes
nek ez a nagyszabású kísérlete az
Ének a szomjúságról ciklusban valósul
meg a legteljesebben. A költő újraál
modja a történelmet. Mint Kierkegaard,
megírja a bűn történetét. De azzal
emelkedik túl az egzisztencíalizmuson,
hogy megírja a megváltásét is. Volta
képpen a kozmosz megteremtésének fo
lyamatát írja le, mint Hésziodosz az em
beri őrieszmélés hajnalán. Vasadi koz
moszának kezdetén a bűnbeesés tragikus
ténye áll, végpontjában pedig a megvál
tás nagyszerű műve. Az a pillanat,
amikor a Megváltó lehajol az egysze
rű bűnösért, az "Arváért", magához
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emeli őt, magához hasonítja, ráhul
lajtja vérét, megtíaztítja, s ebben a
nagyszerű percben a világ sötétsége is
lassan oszladozni kezd:

Az árváért lehajol. hogy
szer-osan magához ölelje.
Csúszik a test, íszamos.
Lóg a feje, meg alab".
mínt egykor az övé.
Távolodik. összemosódnak.
Eleven areü sötét van.
Azután pirkad.

Elmélkedő költő. Figyeli a lét zíhá
lását, és keresi a megnyugvás pontjait.
Titokzatos messzi hangokat hall, de
van füle a sírás, az emberi esettség és
szenvedés szavának érzékelésére is.
Mégsem érzi magát tehetetlennek a
léttel szemben, bár az sokszor farkas
arcát mutatia feléje. Mert Vasadi Pé
ter egén ott ég a megváltás csillaga>
Ha tépelődik is a szív, de a jóság
művének bizonyosságát dobogja:

Oly tehetetlen vagy! Téged tép
s korbácsol viharod. Rezzen tőled

az ég s te aíomba söpörsz, De a
hajnalt angyalaid festik.

(Ecetla)

Jelképeket teremt, szimbólumokban
gondolkodik. De nem ezoterikus és nem
is hermetikus, hiszen tudata mélyén
változatlan élességgel is pontossággal
érzékeli azt a fényességet, mely Krisz
tus óta vetült az emberiség addig re
ménytelen égboltjára. Nem véletlen,
hogy verseinek vissza-visszatérő motí
vuma a "fény", az "arany ragyogás",
s hogy az ellentéteket majdnem mín
dig fel tudja oldani a belenyugvás biz
tonságában. A szerétetet keresi rnínden
emberben. A szem tiszta lobbanását, a
szív hű dobbanását. A többi nem ér
dekes. Olyan csak, mínt a festett dísz
let, mely előbb-utóbb leomlik majd:

Szememből Áradó Madlirsereg!
alatta csöndes pusztulás,
fölötte úsznak önezüst halak

- nincs semmi más,
mí megmarad.

(Madárének)

"Legyen a ti beszédetek: igen, igen,
nem, nem" - olvassuk az evangélium
ban, és Vasadi Péter is igyekszik a tisz
taszívűek egyszerűségével és alázatával
szólní. Hogy így beszélhessen, meg kell
teremtenie a maga legsajátabb nyel
vét, meg kell találnia a mondandóhoz
leginkább illő tiszta szavakat. Egész
költészete ebben a törekvésében válik



egységes jelrendszerré, melynek kezde
te az Alfa és végpontja az Omega.
Nem egykönnyen megfejthető jelrend-'
szer ez: minden viszonyítva, egymás
hoz való viszonyulásában kel életre
benne, de érezni, hogy Vasadi Péter
viszonyítási pontjának alapja az evan
géliumi üzenet, a húsvéti Jóhír, Foly
tonos várakozásban él, állandó készen
létben. Feszült figyelemmel vallatja a
létet:

Nem jöhet más, csak aki köztünk van.
Nem á szá] szólhat; a várakozás.
De érkezni csak az tud, aki nincs itt.

Az volt a lehetséges, ami most van.
Ami most van, már-már lehetetlen.
Tudás a szemünk, cic ki az köztünk,.'

aki lát? Megmondja-e a holnapl
órát? Beláthalatlan a vitag, barátaim,
mmt a virágzás.

(Virágzás)

Hadd idézzük a költőnek a kötethez
fűzött vallomását, mely rendkívül er
zékletesen vall szándékáról és ars poe
ticájáról.: "Allig kell állni a világban,
hogy fölébe kerekedjünk. Akárcsak a
szeretetben, ,melyről az tud igazán 
Musil szavaival --, aki belefullad. nem

EGY FILMRENDEZŐ VALLOMÁSA

'Látszólag nagyon egyszerű f~lm Truf
faut Amerikai éjszakája. Egy filmfor
l1atás történetét látjuk az elsőtől az
utolsó napig: találkozásokat, ismerkedé
seket és búcsút, születést és haldlt, sze
relrneket és futó kapcsolatokat. Emlé
kek bukkannak fel a mozi egy már-már
elfeledett korából, tervezgetések tanúi
vagyunk; s emberek nyüzsögnek előttünk

valamiért, amit FILM-nek neveznek.
Bepillantunk a műtermekbe, próbák és
kamera előtti kínlódások kulisszatitkai
ba, lelepleződnek 'a filmtrükkök, a vágó
szobai munka. Musztert nézünk a stáb bal,
a film forgatócsoportjával, részt veszünk
egy saJtófogadáson, s meghallgatjuk a
rendez6 éjnvallomdsait is. Minden érthe
tő, miitden világos, még a rendező visz
sza-visszatérő álma is, minden a helyén
van, ott és akkor történik, ahol és ami
kor történnie kell. Minden olyan, mint
II jól megrendezett élet, részleteiben és
egészében, bonyolultságában is áttekint
hető teljességében.

Mindez azonban csak látszat. Elég a
felszíni fogalmazás mögé tekinteni ah
hoz, hogy megérezzük: Truffaut megkín
l6dott ezért a tilmért. Nem azért, hogy

pedig aki csak áthajózik rajta'." Való
ban örök kincseket keres a fenékre
szállva. Elutasítja magától a múló ér
tékeket, hogy rninél közelebb kerülhes
sen ahhoz a tiszta, szerény és egysze
rű, fehérre meszelt házhoz, melybe Az
is lakot talál, aki türelmetlenül sür
geti, hogy tisztítsuk meg magunkat igé
Jével és szellemével:

... Mire földig gördül az éj,
áll előtte fehéren il ház, beszór" a
vastagon az. öröklét

sejával.

Me rt arnít sen! a motv,
sem a rozsda, senlli
csönd nem rág szet,
az a kincs.

(A .csönd itélete)

A művészet szemlélete kiragad a pusz
ta "ittlét"-ből -- mondja Jaspers. Va
sadi Péter példája azt bizonyítja, hogy
vannak még művészek, akik le tudnak
merülní az "ittlétbe", s éppen annak
morajlásába, a zúgó habok közé, az
ór:,énylésekbe merülnek le, hogy fel
szrnre hozzák nem romló, fénylő kin
cseiket.

SÍKl GEZA

leiorüathassa, hanem azért, hogy ennyire
pontosan és érthetően - valljon nemcsak
mondataiban, hanem a film egészében
emberről, munkáról, hivatástudatról, őn

magáról. Az, ami a filmben elhangzik:
"A filmek harmonikusabbak az életnél,
mert mindegyiknek van eleje, kiizepe,
vége", az Amerikai éjszakára is vonat
kozik, de az, hogy az életnek ezt a tel
jessétJét ilyen tisztdn tudja felmutatni
valáki, keveseknek adatik meg. ThLf
faut-nak is talán azért, mert végtelen
az életszeretete.

Ez az életszeretet a film sarkalatos
pontja, ez az, amiről Truffaut nem any
nyira beszéZ, mint inkább sugall a fitm
ben. Egy nem sokkal korábbi munkájá
val, a Két angol nő és a kontinenssel
kapcsolatban már vallott erről: "A rész
ben szórakoztató, részben fájdalmas
cselekmény mögött... a képekben az

, élet dicséretét is meg akarjuk énekelni",
S ez, furcsa módon, abban a fanyar, oly
kor ironikus, mindvégig mindenbe bele
törődő filmben is sikerült neki: a min
dennapi élet, az életünk, legválságosabb
pillanataiban is derűsebb, mint az, amit
látunk. Ez az akaratlan - de Truffaut
nál tudatosan számításba vett - össze-
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hasonlítási lehetőség a néző életkedvét,
élni akarását, élet-vállalását [etiokozta.
Nyiltabban fogalmazza meg - éppen a
film önvallomás-jellege miatt - az A
merikai éjszakában, nemcsak mondatai
ban hanem képeiben is. Amit kimond,
sza~akban, olyan egyszerűen mondja,
hogy már-már közhelynek tűnik. "Ha
az ember pesszimista - vallja -, men
jen el kapálni." "A világon az erőszak

uralkodik" - állapítja meg máshol, s
valamivel korábban a helyi hatalmi gé
pezet forgatáson vendégeskedő képvi
selőjével kapcsolatban arról beszél, h-ogy
nem szerette volna akkor látni, "amikor
éppen a diákokat verte". Ez a mondat
nemcsak 1968-ra utal, hanem arra is,
hogy mindaz, ami akkor történt, ma is
fáj neki. És hány olyan hétköznapira
egyszerűsített gondolatot lehetne idézni,
mint a "Senkinek sincs joga másokat
megvetni", . "Mindenki csodálatos, vagy
senki se az" és "Nem, az élet nem un
dorító."

Truffaut mondatai egyszerűen fogal
mazottak, és ezt tehette, merhette, mert
ugyanakkor képi világa minden látszat
ellenére áttételes, mögöttes tartalmat is
hordoz. Amikor a kaszkadőr kiugrik a
szakadék felé rohanó autóból, és moz
dulatlanul marad a köveken, a film ren
dezője - Ferrand, akit Truffaut ját
szik - rohan oda elsőnek, hogy lássa,
nem történt-e valami baja? Egy másik
pillanatban - amiko7' a forgatócsoport
egyik tagja anyja halála miatt néhány
nap eltávozást kér - háttérbe szorítja
önmagát, éppen csak látni a lombok mö
gött, mert ott és akkor a másik ember,
a megrendült a fontos. És milyen pon
tosan leöti a fekete-fehér álomképek zá
r6-mozdulatát a következő képek indító
pillanatához! Szinte a gyerek-Truffaut
mozdulatát folytatja a rendező-Truffaut,

arra is figyelve, hogya környezet is

BOZÚKY MARIA GRAFIKAI

Bozóky Mária az a fajta alkotóművész,

kinél az élmény - a valóságot átköltő

belső látás - több húron szólal meg;
vagy egyszerre, más-más oktávon, vagy
egymástól függetlenül, versenyezve, kü
lönböző dallamot intonálva. Ismerjük
asszonyosan mélabús, olykor mégis hisz
térikusan szenvedélyes, másszor apati
kusan mély líráját; prózába öltöztetett
én-vallomásait, egy női élet veszteségei
nek számadását ; gyöngéd hangú, maga
magától meghatódó. a környezetben múl
tat és múlhatatlant egyaránt felfedező
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- így a mozi rácsa és egy sorompó fel
nyílása - asszociációs kapcsolatot te
remtsen kép és kép között.

Minderre azt is lehetne mondani, hogy
rutin, ha nem az ember szolgálatában
állna. De Truffaut mindi.g vall, nem
csak játékosan - a Rue Vigo-val, a
postán érkezett könyvekkel: Bergman
nal, Bunuellel, Hitchcockkal, a gyerek
kort idéző álomban ellopott Orson Wel
les film, Az aranypolgár képeivel, a
szállodai szobában lógó Jean Cocteau
faliszőnyeggel mestereiről -, hanem át
tételesen is, hiszen a rács, a sorompó
kinyílt előtte: filmezhet, dolgozhat.

Truffaut mindig az embert figyeli;
botlásaival, hibáival együtt is elfogadja,
mert tudja, hogy a jó és a rossz, amíg
egyensúlyban van - végső esetben e
gyensúlyban -, az ember emberségé
nek alapvető alkotóeleme. Amit elutasít,
az a tudatosan elkövetett rossz: a szá
mítás, az érdek, az erőszak, a gyűlölet,

a meg nem értés, a meg nem bocsájtás.
Szereplőinek karakterét szinte ezekre a
vonásokrc és ellentétükre hegyezi ki a
csúcspontokban, egy-egy figura kulcs-
helyzetében. .

De ez sem új - sem az emberszeretet.
Scm az erőszak különböző formáinak el
utasítása Truffaut életművében.

mondhatnánk, hiszen mindezzel talál
koztunk már a Négyszáz csapásban, a
Jules és Jimben, és a Fahrenheít 451;)
ban, vagy abban az egyszerű tényben.
ahogy szinte minden filmjében ragasz
kodik felfedezett jéhez, Jean-Pierre Lé
aud-hoz, a Négyszáz csapás felej~hetetlen

kamasz-hőséhez. Ami mégis újjá teszi,
,~ ami vallomásának talán legnagyobb ér
téke, hogy leplezetlen őszinteséggel ki
meri mondani: ilyen vagyok, ez vagyok
én. 'Es ez az, ami korunkban nem
tartozik a legkisebb dolgok közé.

T. E.

úti-emlékezéseit; szigorú mértékkel mé
rő, de minden rigorózus rendszerezéstól
idegenkedő képzőművészeti reflexióit.
Sok rétegű, sok hangulatú s egymást
sokszor semlegesítő értékű munkák ezek;
azt a hitet keltik, hogyalkotójuk rang
rejtett művész, aki kénytelen a legkü
lönbözőbb területeken, számos műfajban

dolgozni, hogy valamilyen formában
megvalósíthassa önmagát.
A Helikon Galériában augusztusban a
grafikáit láthattuk, sokágú tevékenysé
gének egyik hajtását, rendeltetésnek fel-
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tagolódik;
fúvósokra,
a szerző.

háttérrel,
táncosok
kori Ma-

fogott művész-műhelyének friss keletű

termékeit. Itt is arról árulkodik, amiről

másutt, másfajta munkáíban: szeretet
éhségről. ember-árvaságról, szépség
szomiúságröl. A Kölni reminiszcenciák
a város templomaiba lehel hús-vér éle
tet; személyként mutogatják eleven to
rony-tagjaikat, fejtető-kupoláikat, met
szett ablak-szemeiket, robosztus testükből

erő és lomha kecsesség árad, félelmete
sek és szelídek egyszerre. A művész lap
jain a kíküzdött gondolat megtartani
akarását, az ember felfelé törekvésének
állandóságát, az egyház rendíthetetlen
önmagába-feledkezését fejezik ki. Bu
kott, aláhulló és felszálló, győzedelmes

kedő angyalok lengik körül - az örök
egyhangú anyaget az istenség rendkívüli
pillanatait elkapó óriás-lepkék -, az
emberi mű találkozását szentesítik a
művet meghaladó halhatatlansággal. A
Ketten a tengerparton - a kiállítás
legjobb darabja - a magány Öperencíá
jának közelében egymásra lelt emberpár
örömét festi meg uralkodó rózsaszínben,
fodrozódó fehérben, mélykék hullámve
résben. Pontosan nem is kivehető a két
figura: elmosódnak a szürkülő estben,
árnyak dőlnek a parti homokra, a Nap
is alámerül a víz-végtelenbe, de érezni
az atmoszférán, most valami kapcsolat
születík, szoros utaltság létesül lélek és
lélek közt, a szétbomló fényben, az al
vadó ég alatt. A Lobkowitz Polyxénia
megdicsőülése, a Rilke Orfeusz-szonett
jeihez készült vázlatok, Kafka A kastély
című regényének kép-asszociációi tér és
idő megváltozott értékét vallatják. Itt
az idő visszafordul önmagába, valahol
transzcendens távlatban utoléri önmagát,
önmagára hajlik, összetorlódik. körbe zá
rul. A grafikák nem a tényleges, a napi,
hanem a lélek időszámítását rögzítik,
idő és tér egybeesését a személyes lét
ídegpályáín, melyeken múlt és jelen egy
időben, egymást késleltetve vagy gyor-

Ott6 Ferenc Rák6czi-orat6riumának
három vallásos tétele hangzott el szep
temberben az Egyetemi templomban,
majd ezt követően Kőbányán és Sá
rospatakon.

A teljes mú nyolc részre
naTTáto'Tra, vegyeskaTTa,
ütőhangszerekre komponálta
Előadhat6 szabadtéren táji
él{j személyekkel. jelmezben,
kal. Középpontjában a kuruc

sítva fut, tetteinket megelőzve; kiegé
szítve, magunkat előrevetítve. Az idők

teljességéboi is megsejtetnek eg~'-egy vil
lanásnyit, ahol az élet fordítottja is igaz,
ahol a mí belső történésünk a tulajdon
képpeni történelem, ahol saját tovább
gyűrűző körtink jelenti a korok és kor
szakok valódi megtapasztalását.

A Krúdy Rezeda Kázmérja ihlette il
lusztrációk éppen az ellenkező végletből

születnek: korrektek, jól szabottak, hitele
sek naptár szerint is. Látszik, a művész

ismeri ezt a bohém és groteszk világot,
sajnálni tudja figuráit. Rezeda Kázmér
nemcsak hervatagon romantikus, diva
tosan túlélt, gálánsan deklasszált, ha
nem meghatóan árva, egyedülvaló és
tehetetlenül vergődő antíhös is. A Vörös
marty Csongor és Tündéjét megidéző

rajzok a mesét konkretizálják, színte
egy színpadí előadás rendezői elképze-.
léseihez alkalmazkodva. Tetszetős jelmez
tervek fogalmazódnak meg, hátterek és
díszletek körvonalazódnak, jelenetek szí
nes kavargása támad föl, csupa lendület
és mozgás, a játék nyüzsgésa és egyszeri,
megismételhetetlen heve nyer pillanatfel
vételt. Úgy raktározódik el emlékeze
tünkben, mint beszámoló egy hajdanvolt
remek produkcióról.

Bozóky Mária gyorsan, nem erőlködve,

termékenyen dolgozik, mint azok a mű

vészek, akik folyton izzó, kimerülni nem
engedett belső töltéssel rendelkeznek,
akik belevetik magukat a munkába,
míntha bármikor bárhol bármit azonnal
modellül kapnának, s elsietik a monda
nívalót, hogy nyomban a lényegig jus
sanak el. Mert a mondanivaló takarhat,
álcázhat, de a lényeg fedetlen. kiszolgál
tatja magát. Azok közé tartozik, akik vá
ratnak magukra, hisz zsúfoltak élmény
anyaggal, rengeteg elmondatlan gondolat
rekedt meg bennük, s meglepetéseket
tartogatnak a jövőben is.

H.B.

gyarország áU, katonák, szegénylegé
nyek sorsa. Míg Farkas Ferenc kantá
tájában a Fejedelem belső életét, Lend
vai Kamilló pedig hadvezéri alakját
ábrázolja, Ott6 Ferenc csupán a negye
dik részben szólaltatja meg Rákóczi
imádságát. s ezáltal teszi •.fejedelm.i..;
vé" a teljes kompozíci6t. RIi.kóczi va"
lóban jelen van a nyolc tételben, népe
körében, népe szavaiban. Az imádság
ban azonban összegeződik mindaz a
keserűség, fájdalom és 6ha1tás, amely
ennek a népnek sebe volt, s amely
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panasz a gondosan megválogatott, nar
rátor által tolmácsolt szövegekben kü
lön-külön is hallható.

Hogy mennyire a kurucság a fősze

replő, az a téte lekből világosan kiderül.
Csak egy jellemző példa: a librettóban
a XVII. századi Thököly-féle kuruc fel
kelést követő nemzeti elnyomást Bónis
Ferenc híres keserve fogalmazza, meg,
melyet kivégzése előtt írt: "Öh híres
magyarság, nincsen már ki reád / Csak
szemét is vesse, megszánja ,nyava
lyád ..." Erre csap rJ a Rákóczi nóta,
amely már a Fejedelem bujdosása ide
jén szakadt fel a nét,telen költőből:

"Jaj, régi széi», jó magyar nép, I Az
ellenség téged mikép / Szaggat és tép."
A példa szemlélteti a szerző .librettó
jának eszmei felépítését is, amely ko
rántsem marad meg pusztán a keser
vesek, siralmak mellett. Az adott törté
nelmi kor elevenségét bizonyító kuruc
irodalom rendkívülinek mondható "lírai
t,áltását" - amikor a kóltők verse'Íből

eltűnik a XVII-XVIII. század arany
füstje, s a nép szólal meg, nevén ne
vezve dolgokat, ahogyan Kosztolányi ír
ja: "a fehér paróka alól kócos fű?·tök,

izzadt. véres, deres üstökök bukkannak:
elő" - éppen CtZ a férfiasság jellemzi,
amely a bukásban is tud vitézí dalt
énekelni, s bízni a nemzeti lét fennma
?'adásában. S hogy Ottó Fere11C mind
járt a legszomorúbbal kezdi, ezzel még
inkább felfokozza a közbeeső tétele
ket: a kölesdi csatajelemetet. a remekké
formált kuruc táncokat, a németugra
tót (a szerző gyűjtése Tök faluban),
vagy akár az idillek családias hangu
latát.

A zeneszerző elevenné teszi a régmúl
tat. Mindig nagy feladat vala.mely kor
zenei nyelvét úgy megtanulni, hogy az
a jelennek is elmondható legyen, ér
tető médium, megtartva az antikvitást
szinekben, hangalotokban, de ugyanak
kor. a mai emberhez szólóan. Az ora
tórium rendelkezik ezzel az erénnyel.
Ehhez ne,m elegendő hosszan tartó stú
dium, Belső érzékenység, tiszta víztü
körbe pillantó tekintet is kell, amely
önmagát látja, s körülötte a távoli er
dőt és egyenként a fálwt is.

A részletszépségek nem hiányoznak
a három vallásos tételből sem. Ottó
Ferenc érdeme, hogya Rákóczi imád
ságában epiku.~, drámai hajlamát úgy
tudta lírává oldani, hogyanarráto?'
szö'iJegébe belekomponálta a zenei han
got (s.<:inte fílmszérűen ,.belevetítette"),
recUativóvá at,atva a vox humanát
anélkül, hogy. melodrámát írt volna. S
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bár a librettóba a Sik-Schütz ima
könyv igazított szövegű Rákóczi imáját
is felveszi (kiküszöbölve az esetleges
kiejtési nehézségeket), úgy érezzük:
nem lenne szerenesés a régi fonetikát
az újra felcserélni. . A mű veszítene ér
zelmi-hangulati töltéséből. Az imádság
recitativót megelőzö és befejező fan
fárjáték az oratórium egyik legkarak
terisztikusabb része: a hangszerek elbe
szélnek és megjelenítenek.

Az ugyancsak fúvósokkal bevezetett
Bujdosó éneket (a Bocskai-féle énekes
könyvből való) vegyes kari rész követi,
Bach passióinak "modorában", mégis
egyedi módon: a Kodály-iskolát kijárt
szerző egyszerű, tiszta stílusában. A
szöveg valójában H,ákóczi búcsúja, bár
azok mondták el, akik vele együtt buj
dosni kényszerültek. .4. kartétel viszont
újra csak a Rákóczi nótát idézi. Képei
ben ott a nemzetében feloldódó Feje
delem, s mintha folytatná imádságát
távolrÓl bár, de népe szívéből: "Nézz
reánk Úr a mennyből, I Ments meg,
ké?'ünk minket ..."

A "Győzhetetlen szép kővárom" kez
detű több versszakos ének népi korál.
Az itt szereplő változatot Domokos Pál
Péter jegyezte le Csíksomlyón, szöve
gét Rákóczinak tulajdonítják. A mű

zárókórusaként hangzik el, s minden
versszakát variációs technikával oldotta
meg a szerző, megtartva közösségi jel
leqét, 'sőt kiemelve azt, Az ének a pro
testánsoknál is igen népszerű, az éne
keskönyvek álland6 darabja. Közösségi
formájában ugyanakkor egyéni imádság
gá is válik, éppen a mű szövegkörnye
zete miatt: jelképévé földi harcoknak,
könyörgés és hálaadás. Sze?'zői utasítás
szerint II korál "doxológiája" gyors tem
pójú. A karmesteri elgondolás azonban
- úgy érezzük - nem volt rossz: Var
sányi István ugyanis lelassította az üte
met, s ezzel jobban kihangsúlyozta a
szöveg unnepélyességét, utolsó sorait
("Nincs is másban reminségem, / Csak
te benned, én Istenem"), és érzelemben
gazdagon zárta le a drámai ívet.

A kőbányai Szent Lászl6 plébánia
templom énekkarát, karmesterét elisme
rés illeti a vállalkozásért. Főleg a női

szólamok csillogtak, de dicsérhetjük a
fllvósokat is tiszta, árnyalt intonálásai
kért, hangszertudásukért. Kárpáti J6zsef
orgonaművész kísérete pontos, alkal
mazkodó volt, Varsányi István egyéni
felfogásban, színekben, effekt-usokban
gazdagon vezényelt.

TÖTH SANDOR



BORSOS MIKLÓS ts
KMETTY JANOS KIALLf'i'AsA

A Magyar Nemzeti Galéria augusztus
ban retrospektív tárlatot rendezett Bor
sos Miklós Kossuth-díjas szobrász, a
Magyar Népköztársaság kiváló művésze

szobrai ból, vörösréz dombormüveíből,ér
meiből, plakettjeiből és tusrajzaíból. A
kiállítás - amelynek anyagát L. Ko
vásznai Viktória művészettörténészgyűj

tötte össze - a rnester 70-ik születés
napját köszöntötte. '(A budavári vissza
pillantó kiállítás mellett vidéken is több
Borsos-tárlat nyílott: Ajkán a művész

rajzait, rézkarcait és könyvillusztrációit
Tihanyban az 1973-as "Firenzei képek';
és az 1975-ös "Emberi képek" című tus
festmény-ciklust, a győri Xantus János
Múzeumban pedig a jubiláló alkotó
másfél száz - sokszorosított és egyedi 
grafíkáját láthattuk.)

A Galéria kíállítása Borsos Miklós
festészetéből - egy korai, 1929-es, ő

szinte pátoszú önarckép bemutatásával
éppen csak ízelítőt adott, s rézkarcaiból
is keveset kaptunk (igaz: közöttük volt
az "Önarckép Mona Lisával" című em
lékezetes lap), a művész munkásságának
egyéb területeit viszont annál bőségeseb

ben képviselték a falakon, posztamentu
mokon és tárlókban elhelyezett művek ...
Ott voltak az egész pályáját végigkísérő

rézreliefek legszebbjei ; a sorban a leg
első az 1924-es "Krisztus-fej", a legutób
bi az 1975-ös "Küzdelem"... E - túl
nyomórészt kalapálással alakított
kompozíciók állataikat őrző erdélyi pász
torokat, háborús menekülteket, bibliai
elbeszéléseket, női aktokat, muzsikáló,
pihenő és hétköznapi foglalatosságukat
végző emberalakokat, az év- és napsza
kok körforgását, az antikvitás mítoszait
jelenítik meg. A domborművek hangja
hol gyengéd, bukolikus ("Szerelem" 1939,
"Leány báránnyal" 1948), hol mélyen
drámai ("Siratóasszonyok" 1939, "Kiű
zetés a Paradicsomból" 1940); egyik-má
sik reliefre nagyfokú absztrahálás jel
lemző, a művész azonban nem vallja a
"denaturalizáció" Mondrían-í elvét, meg
marad a természetelvű művészet határai
között ("Tükröződő napkorong" 1966).
Borsos Miklós vert ("trébelt") domborí
tásait - amelyek oly sokat képesek el
mondani az emberről, a földről, a víz
ről és az égről - ebben az ősi szobrá
szatí műfajban megkülönböztetett hely
illeti meg.

A 30-as évek első felétől kezdve fa
ragja - különböző márvány- és kőfaj

tákból (carrarai és ruskicai márvány, ba-

zalt és trachit, fekete gránit és ande
zit) - körplasztikáit, amelyek közül hadd
emeljük ki feleségét - legfőbb múzsá
ját - ábrázoló szobrait ("Mosoly" 1933,
"Buba" 1945, "Piroskalapos arckép" 1970),
1933-as és 1970-es önarcképeít, Halmos
Lászlóné, Barcsay Jenő, Egry József,
Szabó Lőrinc és dr. Petró Sándor orvos
portréít, az 1957-es "Fekete akt-torzó"-t
(e munkájával nyerte ell959-ben a Car
rarai Nemzetközi Szobrászatí Biennálé
díját), népi embertípusokat megfogalma
zó vörösmárvány-büsztjeit ("Tihanyi
pásztor" 1952, "Démétér" 1953), a szer
ves élet keletkezését és zsendülését szím
bolizáló kompozícióit ("Bibe" 1965, "Fe
szítő mag" 1976, "Bimbó" 1967, "Csíra"
1969) s a Biblia, a görög-római mítoló
gía és nagy irodalmi alkotások által ins
pirált műveit ("Vénusz születése" 1959.
"Godot-ra várva" 1962, "Canticum Can
ticorum" 1967). A Borsos-szobrok leg
többje "a lét fenséges, örök és időtlen

nyugalmát hirdeti" (Körner Éva), a mű

vész azonban megrendítő erejű tolmá
csolója a tragikumnak is ("Nagy, véres
mártírium" 1964, "Gyász" 1968).

Mintegy kétszázötven érem ("Káin és
Abel", "Madonna a kertben", Assziszi
Szent Ferenc, Vivaldi, Tersánszky, P.
Szedő Dénes, Berda József, Passuth
László stb.), érzékenyen mintázott, apró
méretű kisbronzok ("Szerzetesfej" 1950,
"Vágtató ló" 1952, "Angyal" 1952, "Sel
lő" 1955) és a művész pályájának kü
lönböző korszakaiból való toll- és ecset
rajzok ("Régi firenzei utca" 1929, "Lo
vasok a Balaton partján" 1954, "Orfeusz"
1960, "Szicília" 1963, "ÉgŐ csipkebokor"
1969, "Kotta Michelangelo freskójának
egyik részletével" 1973 stb.) egészítik ki
a gyönyörű kiállítás anyagát, amely
Kállai Ern5nek, a közelmúlt biztos íté
letű esztétájának véleményét erősítette

meg: "Borsos Miklós műveibenvalósággal
szent emberi mélységek rejlenek ... "
(Kállai E.: "Űszinte beszámoló egy be
szélgetésről", Magyar Csillag, 1942. évf.
jan. l-i szám.)

*
Az 1975 novemberében elhunyt nagy

magyar festőművésznek, Kmett:y János
nak - a KiÚT (a Képzőművészek Új
Társasága) egykori alelnökének, a Szi
nyei Merse Társaság és a Szentendrei
Festők Társasága törzstagjának - mint
egy hetven festményéből, üvegablakter
véből, akvarelljéből és rézkarcából jú
liusban emlékkiállítás nyílott a szent
endrei Múvésztelepi Galériában, Mucsi
András művészettörténész rendezésében.
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A nyolcvanhat évet megért mester
életművének természetesen csak egy tö
redékét mutathatta be a tárlat (a szent
endrei kiállítóhelyiség mindössze egyet
len teremből áll ... ), de a gondos mér
legelessel összeválogatott művek sora
hű képet adott Kmetty legfontosabb té
maköreiről (csendélet, műtermi enteriőr,

bibliai tárgyú kompozíció, önarckép, női

akt és városkép. csakúgy, mint a mű

vészt foglalkoztató festői problémákról
(a térbeliség erőteljes éreztetése, a geo
metrikus alapformákról való építkezés
stb.) és munkálkodásának logikusan egy
máshoz ízesülő szakaszairól.

Művészetszemléletea 10-es évek ele
jén formálódott ki. Nagy hatással volt
rá 1911-es párizsi tanulmányútja, Cézan
ne és a kubísták: Braque és Picasso fes
Itészetének megismerése, de nem vált
dogmatikus kubístává, 1917-ben egyike
volt a Nemzeti Szalonban bemutatkozó
"Hetek"-nek (a csoporthoz - rajta kí
vül - más talentumos művészek is tar
toztak, így Csorba Géza szobrász, Nemes
Lampérth József, Schöuberger Armand
és Diener-Dénes Rudolf) s tagja volt az
"aktivista" irók és művészek - Kassák
Lajos körül kialakult - tömörülésének.
Az 1919-es Tanácsköztársaság idején for
radalmi plakátot tervezett, s később is
mindig a baloldalon állott (így például
a szociáldemokrata és kommunista ősz

szetételű Szocialista Művészek Csoport
jával is szoros kapcsolatot tartott.).

1946-tól a budapesti Képzőművészeti

Főiskolán tanított; Kondor Béla is az ő

növendéke volt. (De valamelyest az ő

tanítványának tekinthető Derkovits Gyu
la is, aki - még a 20-as években 
Kmetty segítségével ismerkedett meg a
rézkarcolás technikájával.) A teoretikus
hajlandóságú, töprengő alkatú mester
művészeti írásokat is publikált; tanul
mányait, cikkeit és önéletrajzi feljegy
zéseit - Fest5 voltam és vagyok cím
mel - a Corvina kiadó adta közre ez év
tavaszán.

Kmetty a reneszánsz óta általános il
luzionista-imitatív ábrázolásori túllépő

konstruktív képfogalmazásnak és az
aranymetszés (aurea, sectio, divina sectio)
néven ismert arányelosztásnak, szerkesz
tési kánonnak szellemében alkotta mű

veit. Igaz, egy időben rabul ejtette őt a
posztnagybányai művészeknek az imp
resszionizmushoz visszakanyarodó lát
vány- és hangulatfestészete, de ez a pe
riódus pályájának csupán rövid epizódja
volt. (E lazábban komponált művek 
amelyek a mester kisebb igényű, kevésbé
szerenesés alkotásai közé tartoznak 
1937 novemberében voltak láthatók a
Frankel-szalonban megrendezett gyűjte

ményes Kmetty-kíállftáson.)
Több mint hat évtizedet felölelő mun

kásságának - a nagyszerű (de sosem hi
valkodóan megnyilvánuló) mesterségbeli
tudáson kívül - a magasrendű művészi
etika, a szűkszavú ábrázolásmód, az
archítektoníkus képszerkesztéshez való
szlgorú ragaszkodás és az éles analiti
kus-intellektuális képesség a legszembe
tűnőbb vonásai. E tulajdonságok hosszú
életet biztosítanak a művész puritán és
fegyelmezett ouvre-jének, amely tiszta
ságával, "tántoríthatatlan következetessé
gével" (Genthon István) és szemérmes
költészetével művészetünk történetének
egyik igen tartalmas fejezete.

A szentendrei emlékkiállítás falain a
XX. századi magyar piktúra olyan sar
kalatos művei függöttek. mint a "Gyü
mölcsös csendélet" (1911), a ..Kék önarc
kép" (1913). a "Hegyi Beszéd" (l O-es
évek). a ..Két álló női akt" (1918 körül) •.
a ..Csendélet KÚT folyóirattal" (l930
körül). az ..Enteriőr biedermeier székkel"
(1955 körül) vagy a ..Csendélet ú isággal,
tükörrel és teás karmával" (1966) ... E
keménykötésű komoozíciók előtt állva
olyan kiváló tehetségű és rokonszenves
emberi arculatú meaterrel találkoztunk,
aki - Kernstok. Vedres Márk, Fémes
Beck Vilmos. Czóbel, Kassák, M"rffy,
Bokros-Birman és Uitz Béla küzr!PitM-sa
ként - a század eleii hazai kénzöművé

szeti avantaarde ezvík fÓszPreplóie. a
modern magyar festészet egyik kezde
ményezője volt.

D.1.

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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Tájékozódás

NAGY KAZDR KÖNYVEI

A negyvenes évek elején a KALOT heli
lapjának, a Magyar Vetésnek egyik szer
késztője. Nem sokkal kesőbb bekapcsolodik
az antifasiszta ellenállási mozgalomba, bör
tönt szenved. A felszabadulás után néhány
évig részt vesz a "fén~'es szellőkkel" jel
lemzett nemzedékének tevékenységében, majd
1948 végén, az akkori politakar magasfeszült
ségben kUlföldre távozik, noha ez - mint
állítja "objektíve nem volt törvénysze
rű ..." 1967-ig Sydneyben él. Ott-tartózko
dásának első öt évében éjszakai müszak
ban gyári munkásként keresí meg a kenye
rét. Napközben - tizenhét éven át - ma
gyar lapot szerkeszt Független Magyar.:>r
szag címmel, és hazai diplomájának érvé
Byesítéséért társadalomtudományi tanuírná
Jlyokat folytat. 1968 <'ltH Londonban lakik,
a BBC murikatársa.

1971-ben jelenik meg Müncbenben (Auro
ra) magyar és angol nyelven a Skócia pau
Bónlai királynéja címü munkája, amely
Szent István unokájának, MargIt skót kl
rál~'nénak, m. Malcolm feleségének szárma
zástörténetével foglalkozlk, 'életútját kutatja
az ősforrások tanüsága és kritlkája, vala
mint a szaklrodalom máig gyürúzö vítájá
nak feldolgozása alapjlln. Az Elveszett al
kotmány (1974) a Iegújabb kori az
1944-1964 közötti - magyar politikai emig
ráció kialakulásának és sorsának vázlatos
bemutatására vállalkozik, az emtgrécloban
megjelent dokumentumok - Ujságok. köny
vek, megnyilatkozások stb. - bő idézésével.
"A polltlkal emigráció kialakulásának és
főbb írányzaraínak elbeszéléséhez - írja a
könyv bevezetőjében - nem ítélőbír6ként,

hanem Kiló azánakozö mosolyával látok
hozzá, mint a helyzetet ísmerö, de kívUláll6
szemlélője a vihar utáni kavargásnak."

19'i6-ban a Gondolat kiadásában lát nap..
világot Az én Ausztrállám címü müve,
amely a szerzö két évtizedes ausztráliai ta
pasztalataira, élményan;y'agára támaszkodva
hiteles és meggyőző kepet fest a kontinens
nyi ország múltjáról _. külön teret szen
telve a magyar emigráció százados történe
tének és mal társadaímáröí. Kritikus
szemmel vizsgálja, az ausztrál életformát, a,z
emberek szokásaít, gondolkodésát, a kultu-

- rális viszonyokat és az ún. vallásos moz
galrnakat, "A nagy befolyással rendélkező

római katolikus egyház - jegyzi meg töb
bek közt -, nem lévén sem nagybirtokos,
sem vállalkozó, hagyományosan szintén a
munkáspártot támogatja; hfvert inkább ar
rad'elé. és nem a liberális párt félé tereli."

(h. b.)

•

A ZSINAT ELOTT IS központi gondolata
volt a keresztény életnek a szeretet gyakor
lása, de a Zsinat sokszorosan ráírányttotta
a figyelmet az eszmény elméleti kérdéseire
is, gyakorlatára ls. Nem véletlen, hogy a
Szolgálat 30. és 31. száma ezzel a kérdés
sel foglalkozik. Az előbbi "MInt szűkölkö

dők, mégis sokakat gazdagítók" összefog
laló címmel jelent meg, s tanuhnányatnak
egymásutánjával arra figyelmeztet, hogy
mínden kornak meg kell találnia a maga
keresztény életstílusát és a krisztusi üzenet
nek rá vonatkozó megállapításatt érvénye
sítenie kell életében. Az utóbbi az "Igazsá
got sz~etetben" gondo'at köré építi
mondanivalóját, melynek lényege az, hogy
az üzenetnek, a "jóbírnek" míndenhová el
Icell jutnia. (Hadd emeljük ki külön is Sza
bó Ferenc tanulmányát a francia munkás
míssztöröt, erről a nálunk is sokat vitatott,
nagy érdeklődést keltett mozgalomról.) Ko
runk szeretetből l1agg~'á nőtt személyísé
geít, a többi között Foucauld atyát. carlo
Carettót, Thomas Mertont és Roger Schutz-öt
mutatja be Puskely Mária Akik hittek a
szeretetben (Róma, 1976) címü kitűnő köny
vének második kiadásában. Az elfogulatlan,
korrekt életrajzok értékét rendkívül meg
növeli a jól megválogatott, a könyv hősei

nek gondolatvilágát még alaposabban meg
vílágftó szemeívénv-gvüjteménv. 1902-ben je
lent meg Helen Kellel', a süketnéma és vak
lány öriéletírása, túl a nagy, az elhatározó
élményen: hisz Anne Sullivan irányításával
ekkor már elindult a lelkt kiteljesedés út
ján. Kettejük nevét írta a elmlapjára a
Prugg Verlag Iegújabb kiadványa, mely
Sántha Máté fordításában tartalmazza az
:E:letem történetét és Anne Sullivan Leve
leit. A megrendítöen szép dokumentumok
újra és újra bizonyitják, hogy a szerétet
ben naggyá nőtt hit valóban hegyeket moz
gathat. ug.Yl8ncsak a szeretet eszményének
jegyében íródott Salgó János Krisztus tanú!
a történelemben (ZsinatI Bizottság Roma,
1976), mely egy újfajta egyháztörténeti tan
könyv elso kísérlete. A szerző ugyanís nem
az intézményes egyház, hanern a szeretet
és a megértés egyházának történetét írta
meg, érzékeltetve, hogy ezt rntndíg etkísért
a Szentlélek kegyelme és segítsége, A
Mérleg ez évi 2. és 3. száma IS sok fontos
és basznos mondanivalót közvetít korunk
keresztényének. A 2. szám ízgalmas össze-_
állítása: "A halál új fényben", A 3-ban
kitűnő összefogfalást olvashatunk korunk
teológiai áramlatairól. Mindkét szám egy
egy nagy halottról ls megemlékezik: Hei
senberg nagyságát és hagyatékát Weizs:lcJ..:er
és D. Bohm méltatja, míg Martin Heideg
ger ellentmondásos életmüvét egy csokor
nyi nyilatkozat, méltatás értékeli, magya
rázza .
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A GONDOLAT KÖNYVKIADÚ Szemtől

szemben sorozatának újabb kötetében
Rippl-Rónai József életét, .,a portrénak
szmte felülmúlhatatlan mesterét" mutatja
be Bernáth Márla. Nagy hozzáértéssel, a lé-

. nyegest látó s láttató szakmal felkészült
séggel kalauzolja olvasóit a festő kalandos
sorsának útján, "európai-rangú, és mégis
sajátosan magyar" művészetében. A francia
és a magyar piktúra közé hidat verő, a
modern látáskultúrát itthon terjeszteni
igyekvő, nemzetközileg is az elsők közt
számon tartott művészt úgy ismerjük meg,
mtnt aki valóban "mgyogó fejezete müvé
szettörténetünknek". - Török Gábor József
Attila-kommentárok címü munkája a költői

termést vizsgálja, magyarázza stillsztikallag.
Mell<'5zve mínden tanári pedantériát, szok
vánvos elemzést, az életrajzi összefüggések,
Intim jelek és kapcsolatok szálait bogozva
jut el a versek értelmezéséíg, visz köze
lebb a versek el<'5adásának és hangsúlyozá
sának hítelességéhez, a költeményeknek
mínt a világról és önmagunkról alkotott
személyes információknak a megvilágításáig.

Lánczos Kornél fizikusnak, az Egyesült
Allamokban él<'5 világhírű hazánkfiának a
geometriai gondolatok fejl<'5désér<'51 tartott
egyetemi el<'5adássorozatát tartalmazza A
geometriai térfogalom feJI6dése címü kö
tet az ösí suméroktól napjainkig, a "tér"
fogalmának kozmíkus ktterfesztéséíg. A
geometriai problémák tárgyalása során érin
t! a filozófia tér-Idő, anyag és tér, fizika
metafizika kategóriáinak kérdéseit, HIbbek
között Kant, Einstein, Pascal stb. tételeit
elemezve.

A Magyar História sorozatban Várady
Géza munkáía, az Ezemyolcszáznegyven
nyolc, te cslllag az 1848-49-es magyaror
szági forradalom és szabadságharc esemé
nveíröi ad öszínte, tárgyilagos képet, tudo
mányos igénnyel, de a népszerűsítés szán
dékával, az új kelet!i kutatások fényében.
Nem hallgatja el e korszak nagy alakjai
nak tévedéseit, rossz helyzetfelismeréseit
sem, amelyek tmgikus lépésekhez, kudar
cokhoz vezettek. A neves történész, Kovács
Endre társadalomtörténeti portréit gy(ijtötte
egybe Történelmi arcképek címü könyvé
ben. Tiz jelent<'5s XIX. századi szemétvlség
arcképét rajzolja meg - köztük Giuseppe
Mazzini, Jaroslaw Dabrowski, Masaryk és
najcunvín vonásait -, sok tekintetben új
oldalról, eddig ismeretlen összefüggéseket is
felvillantva. Eyyind Johson Nobel-díjas író
regénye, az Odüsszeusz hazatér Joyce Ulys
ses-ének távoli remíníszcenctája. Lontay
László kit(in6 fordítása sem tudta feledtet
n! vellink az utánérzéseket, az eredeti ho
méroszi történet modernízált értelmezésének
er6szakoltságát.
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Szerkesztöségünkhöz beküldött, külföldöa
megjelent magyar nyclva kiadványok:

Thlnsz Géza: Határsávok (Magyar Könyv
kiadó, Stockholm, 1976). A Svédországba.
élö Thinsz Géza a hazai magyar irodalom
egyik leghűségesebb sáfára, számtalan élő

és már halott költőnket az ő autentikus
mürordításában ismerte meg a svéd közön
ség. Nemrégiben pedig svéd költ<'5ket fordí
tott magyarra (ez a kötete Szédítő táj cím
mel az Európa Könyvkiadónál jelent meg
1974-ben). ötödik önálló verseskötete jelen
tős költői teljesítmény. Az emberi kapcso
latrendszereket kutatja nem szünö szenve
déllyel. Ebben a témakörben alakítja leg
maradandóbb verseit, például a címadót is,
amely bármely antológia díszére váthatnék.
Nem maradt érintetlenül az avantgard tö
rekvésektöt sem, de míndíg van ereje és
tehetsége a sztntézís megteremtésére, így
válik ízig-vérig mai, izgalmas lfrikussá.

Szirmai Károly: Mindig elválni valakitől

(A Szirmaa Károly Emlékbizottság kiadása,
St. Gallen, 1976). A kitűnő vajdasági költi5
hátrahagyott és kötetben eddig meg nem
jelent elbeszéléseit tartalmazza e válogatás,
rneívet Benk<'5 Akos gondozott és Szirmai
Endre látott el személyes, vallomásos elő

szóval, Kis rögtönzések, vázlatok gyűjtemé

nyét tartjuk kezünkben, nyilván nem seír
mai Károly legmaradandóbb remekléseit.
De a legkisebb rögtönzésből is kicsap né
ha az ihlet spontán hevülete, a nagy egyé
niség formlilni, alakítani, tanítani tudó hite
és hitele. Rendkívül ízléses kiállftású kötet,
melyet Szirmai Károly fényképe díszít.

*
Néhány érdekes, magyar vonatkozásu

HANGLEMEZ jelent meg a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat kíadásában. Durkó
Zsolt: Halotti Beszéd címú oratőrturna

(SLPX 11803) a Zeneszerzők Nemzetközi Tri
bűnjének 1~5 évi ütésén bizonyult a leg
jobb alkotásnak. A felvétel az UNESCO
Mai zene .sorozatában jelent meg, a szerve
zet anyagi támogatásávaj, Lehel György
vezényletével. A valóban megragadó erejű

rnü annak bizonysága, mtlven magas satn
vonalat képvisel vllágvíszonvtatban II mai
magyar zene f<'5 vonulata. - A Tátra'i Vil
mos vezette kitűn<'5 Magya,r Kamut'azenekar
Rózsavölgyi Márk és Csermák Antal ma
vett szólaltatja meg (SLPX 11698), bepillan
tást engedve a régi idők magyar zenéjének
jellemző törekvéseibe. - Múltkori lemezfi
gyelőnkben méltattuk Beethoven VII. szím
fóniájának kitűn<'5, Ferenceik János által
készített felvételét. Most vele jelent meg
végre Beethoven VI. szimfóniájának lemez
felvétele is, ez a csodálatos pásztori zene.
melynek tolmácsolása a legnagyobbak mel
lett is új és eredeti szépségeket kínál
(SLPX 11790).
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Dans son étude Lász~ó Kiss analyse, it l'aide de citatíons de poemes, l'affron
lement de la mort par le chrétien. "Dans la mort - écrit l'auteur - I'homme
tout entier, corps et ame, avec toute sa vie, son moi, l'histoire de son existence
unique dans sa singularíté parait devant Dieu." - Une question de haute ac
tualité qui se pose dans notre pays tout comme dans le monde entier fait l'objet
de l'étude Protection de l'environnement et théologie par le Prof. László Boda de
I'Académie de 'I'héologie Catholique de Budapest. L'auteur examine les rapports
de l'homme avec la nature qui l'environne sous les aspects théologiques de cet
te question. - Sándor Klempa publie la troísíéme et derniere partie de son essai
Le Tragique il la ~umiere des Ecritures Saintes. Cette fois, l'auteur procede il
l'analyse du tragique dans le Nouveau Testament. Il souligne que les auteurs
tragíques de I'antiquité pressentaient déja dans la divinité, en plus de la juste
volonté de punir, la miséricorde et la bonté. En ce qui concerne les prophetes
d'Israél, ils proclamaient a la fois la [ustice et la gráce de Yahvé. Finalement,
les Evangiles nous annoncent l'apparition sur terre de Celuí en la personne
de qui Dieu révele et sa justice et sa gráce: Jésus-Christ le Sauveur. Le voila
qui surpasse de loin tout ce que les Grecs anciens pouvaient pressentír et ce
que les prophetes de l'Ancien Testament pouvaient apprendre au peuple d'Israél.
Il est le "Khristos de Dieu". Le titre "Khristos" est la traduction en grec du
terme hébreu "Maschiah", le Messie et il n'est pas sans intérét de rappeler que
ce n'est pas la forme en hébreu - langue de ce peuple d'Istraél d'oü est issu
Jésus - maís la forme en grec - langue des auteurs tragiques antíques - qui
s'est imposée dans I'usage, La question se pose bien entendu s'il y a lieu de
parler de tragique dans le eas du Christ qui demeurait toujours uni a son Pere
dans l'amour et en accomplissait en tout la volonté. Il s'en suit que la possí
bilité méma de tout conflit tragique surgí sur le plan de la raíson ou sur celui
de la volonté est exclue. En contrepartie, Jésus a connu la détresse sentimen
tale de l'homme abandonné il. luí-méme, il en a vécu jusqu'au fond la tragédie
bouleversante. La tourmente de son ame est d'autant plus .déchirante que par. sa
volonté et par sa pensée qui reposent en Dieu, il cormait une quiétude parfaite.

Dans son entrevue donnée a VIGILIA, le Prof. Paul Ricoeur, un des plus
émínents penseurs chrétiens de nos jours, se déclare en mattere de questions
d'ordre phílosophíque, herméneutique et de eritique de la religion. - Bé~a Fülöp
présente I'évéque Agoston Roskoványi, grande fígure de I'Egllse catholíque de
Hongrie au XIXe síecle, - Un cerele littéraire d'íl y a quatré cents ans fait
l'objet de l'étude de Szabolcs Ö. Barlay. - A I'occasíon du ideuxíeme centenaire
de la naissance de Dániel Berzsenyi, un des plus grands génles poétiques hong
roís, Dániel Fábián s'attache il présenter l'illustre poete sous un aspect peu con
nu, comme le précurseur de la socíographíe d'agglornératíons rurales. ~ László
Sz. Nagy fait l'analyse de la célebre ode de Dániel Berzsenyi laquelle, adaptée
en francals par Paul Chaulot, a paru sous le titre Invocation dans l'Anthologie
de la poésie hongroise (Paris, Éditions du Seuil, 1962). - Ottó Mezei publíe pour
la premiere fois les lettres du célebre peintre hongroís, József Nemes Lampérth
(1891-1924), documents íntéressants de la vie de l'artiste. - Györ({Y R0na:y rap
pelle le souvenir de l'éminent écrívain hongroís, Sándor Dallos, qui - s'il vivait
eneore - aurait atteint cette année, le 310ctobre, son 75e anniversaire. A cette
occasion, notre revue publie deux écrits de cet écrívain. - Sándor Tóth rend
compte de la retraite organisée pour la cinquieme fois au Séminaire archidio
césain d'Eger entre le 30 aoűt et le 2 septembre, par la Commission catéchétíque
de l'épiscopat hongroís, il l'intention des catéchistes en vue de leur perfection
nement. - Leontin Szili poursuit la publication de ses souvenirs. - Dans la
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rubrique des belles-lettres, le lecteur pourra lire les poemes de György R6nav.
de Tamás Falu et de Lajos Bittei, collaborateur permanent de VIGILIA pendant
de longues années, décédé récemment. C'est en hommaga il son regretté et fidele
collaborateur que le comité de rédaction de notre revue a publíé posthumement
un de ses poemes suivi de sa nécrologíe.

INHALT

In seinem Essay betitelt "Das Licht erreícht doch sein Uler" besprícht Lász
ló Kiss das Problem einer christlichen Auseinandersetzung mlt dem Tode. III
seinem Schreiben, das reichlich mit Gedichtzitaten sein Thema illustriert, kommt
der Autor zum Ergebnís, dass "Im Tode der ganze Mensch, also mít Körper
und Seele, mít seinem ganzen Leben, mít seiner persönlíchen Welt, mit der
unveránderbar persönlich schattierte Geschichte seines Lebens vor Gott tritt." 
Theologie-Professor László Boda schildert in seinem Essay, betitelt "Umwelt
schutz und Theologie", die theologiachen Aspekte der Relation zwischen dem
Menschen und seiner natürlíchen Umgebung. - Im abschliessenden Teil seiner
Artikelreihe "Die Tragík im Spíegel der Heiligen Schrift" befasst sích Sánd07'
Klempa mit dem Tragikbegriff des Neuen Testamentes. In diesem Zusammen
hang weist er darauf hin, dass schon die gríechischen Tragödíeautoren erahnten,
dass die Gottheit nicht nur die vergeltende Macht der Gerechtigkeít ist, sondern
auch Erbarmen und Güte in ihr sei. Die Propheten Israels verkünden schon
gleíchermassen die Gerechtigkeit und das Erbarmen Jahves. Das Neue Testament
zeígt darüber hinaus, dass die göttlíche Gerechtigkeit und das göttliche Erbar
men, die Ahnung der Griechen und die Lehre der Israeliten weit überbíetend,
in Menschengestalt und in einer Person erscheint undzwar im erlösenden Je
sus Christus. Er ist der "Christos" Gottes. Bemerkenswert, dass der Name un
seres Herrn nicht mit dem Wort seiner Muttersprache "Massiah" weltbekannt
wurde, sondern mít der Bezeichnung der Tragödíenautoren der Antike: "Christos".
Selbstverstándlích stel1t sich die Frage, inwiefern man im Falle Christi von det'
'I'ragík spréchen kann, da man bei Ihm von einem Konflikt des Verstandes kei
neswegs spréchen kann. Er fügt sich in allem an den Willen des Vaters und
verbleibt stándig in Seiner Liebe. Es sind auch die Spuren einer Willenstragik
bei Ihm nicht zu finden. In Betrachtnahme der Gesagten, könnerr wir von Chris
tus als tragischen Helden nur dann sprechen, wenn wir wahrnehmen, dass sei
ne Gefühls- und Nervenwelt in seiner tiefsten Erschütterung die grosse Tragtk
seínes Menschentums, das Erlebnis der Betrübnís, del' Ausgelíefertheít, der Ver
lassenheit erlebte, Und das ist ein umso grosserer Sch"\erz, [emehr seine voll
kommene Einwilligung in den Willen des Vaters vorhanden ist. Dieser Beelen
zustand ist so einmalíg tragisch, und so unvergleíchbar mit etwas anderem, dass
es sích niemals wiederholen kann... - Im Rahmen eines Vígílíagesprachs
aussert sich der namhafte christliche Denker, Professor Paul Ricoeur über philo
sophísche, hermeneutische und relígionskrítísche Fragen. - Béla Fülöp prasen
tiert eine bedeutende Figur der ungarischen katholischen Kirche im 19..Jahrhun
dert,den Bischof Agoston Roskoványi. - O. Szabolcs Barlay erinnert sichan
einen Literaturkreis vor vierhundert Jahren. - Dániel Fábián berichtet Uber die
sozíographísche Tatigkeit des grossen ungarischen Dichters Dániel Berzsenyi,
gelegentlích des 200. Jahrestages seiner Geburt. - Lászl6 Sz. Nagy analysierl
ein berühmtes und sich mit Gott befassendes Gedicht von Dániel Berzsenyi. 
Ottó Mezei prasentíert einen Abschniii im Leben des namhaften ungarischen
Malers József Nemes Lampérth mit der Publikation eíníger bisher unbekannten
Briefe. - György Rónay erinnert sich an den i. J. 1964 verstorbenen Schriftsteller
Sándor Dallos, der vor 75 Jahre geboren ist. In diesem Zusammenhang veröffent
lichen wir zweí Schriften von Sándor Dallos. - Sándor Tóth referiert Uber ein
Weiterbildungsexerzitium für Religionslehrer, das zwischen den 30. August und ~
September zum fünftenmal von der Katheketischen .Kommission der ungarischen
Bischofskonferenz organísíert und im Semínaríum von Eger (Erlau) abgehalten
wurde. - Im Literaturteil Prosaschrift von Leontin Szili, Gedichte von György
Rónay und Tamás Falu, sowie ein posthumes Gedicht des vor kurzem verewig
ten Autors, Lajos Bittei mit einem Nachruf der Redaktion der Vigilia die einen
stándigen und treuen Mitarbeiter in ihm verlor.
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N em es Lampél'th József 1912-ben

Tájékozódás

J ó n éhány j ogos bírál at ér! az alkalmi a n 
to í ógt átca t , m elyek eg y tá j ír óít muta tj ák
be sok j ó s z án d élckal . [ ór észt k evés h ozzá 
értéssel. Nem ezek k öz é ta rtozik a szorn
ba rhelyt B erzsenyi D:\n iel Megyei K ön y v t úr
k ia d ás áb an m egj elent Ti s7.teleladás B erz se
n yinek c írnü kladv ány, melyet R ózsa Béla
áltíto t t össze és a könyvtá r igazgatt ja, Ta
k ács Miklós szerkesztett. T izenhét ma élő

magyar költő - a többi k öz ött Bá rdosi Né-

m eth J ános, F odor András, Ha jnal Anna,
.r:in osy Istv á n , K er es zlu r y Dezső , N agy Lá sz
ló, Rónay G yörgy , T a k á ts Gyula , Va s Ist
v án, We öres Sá n dor B er zs enyí t idéző

versei t ot va sh a tjuk ra est mü e írásban. Nem
csak a versértő és a verskedvelő l eli hát
ör öm ét ebben a Berzs enyi szellemének m él
tó módo n tisztel gö anto l óg í ában, hanem a
k éztratrttkasá gok gyűj től is , a h a sonl ó ter
vel ekel fo glalkozók p edig kitünő ötletet m e
rl th e tnek a szornbathelyí p éld ából.
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